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Cuvânt înainte
Mergând pe firul mai vechilor cercetări, începute în vremea
studenţiei, autoarea doreşte să introducă în circuitul istoriografic
monografia comunei Yloneasa.
Completată cu noi investigaţii şi cercetări, noua carte îşi propune
să surprindă energiile unei comunităţi de munte. Una h·adiţionalistă, care,
odată cu pătrunderea curentelor europene modernizatoare, a cunoscut
alterările şi evoluţiile aduse de noii veniţi.
Demersului de restituire a trecutului istoric i-a adăugat o
radiografiere a „ populaţiilor" venite ca şi colonişti ori ca şi lucrători
sezonieri. Identifică civilizaţii şi culturi diferite, care s-au coalizat fiecare în
jurul celor două simboluri identitare, biserica şi şcoala, păstrându-şi, până
nu demult, specificul etno-confesional, de limbă, h·adiţie şi cultură.
Volumul se înscrie într-un curent monografic, născut din dorinţa
salvgardării patrimoniului fiecărei comunităţi. Întrucât în vremea din
urmă s-a constatat o pierdere, treptată, a identităţii unora, cercetarea
interdisciplinară contribuie la recuperarea istoriei şi memoriei acestora,
care în alte condiţii s-ar pierde. Convieţuirea îndelungată dintre români,
maghiari, germani, slovaci, evrei a creat o comunitate multietnică şi
multiconfesională,
regăsită în ceea ce autoarea numeşte „spirit
monesean", caracterizat prin bilingvism, căsătorii mixte, toleranţă.
Stăpânirile vremelnice au influenţat devenirea celor două aşezări.
Menţionate ca aşezări integrate domeniului şi cetăţii Dezna, în secolul al
XVI-iea, Moneasa şi Rănuşa au avut o identitate aparte, condiţionate fiind
de poziţia geografică, de bogăţiile solului şi subsolului.
Rănuşa poate fi caracterizată ca o aşezare specific românească, a
cărui comunitatea s-a grupat în jurul bisericii şi a şcolii, păstrându-şi
confesiunea majoritar ortodoxă, obiceiurile şi tradiţiile.
Moneasa parcurge istoria unei comunităţi cu populaţie mixtă, de
etnie şi confesiune diferită. Apele termale, aerul puternic ionizat,
modernizările de la sfârşitul veacului al XIX-iea, continuate în
contemporaneitate, fluxul continuu de populaţii, dar şi forfota din
Staţiune i-au conferit un statut aparte, de-a lungul vremii. Marea
majoritate a localnicilor era de o condiţie materială modestă, opulenţa
rămânând apanajul nobilimii, cu vile construite, spre sfârşitul veacului al
XIX-lea şi începutul următorului, în perimetrul Staţiunii BalneoClimaterice Moneasa. Întâlnim, totodată, aşa numitele „cartiere", trasate
în mentalul colectiv de fiecare comunitate. Pe cea ortodoxă o regăsim la
intrarea în sat, pe cea romano-catolică la mijloc, aproape de principalele
7
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instituţii

administrative, iar în

„Smelţ/Jmeţ"

au fost

grupaţi

mare parte

din colonişti.
Considerăm că strădaniile

autoarei de a introduce cititorul în
lumea de odinioară a comunei Moneasa, într-o lume a contrastelor,
sunt cu adevarat meritorii.
Structurată în zece capitole, susţinute de anexe şi un bogat material
imagistic, volumul concentrează o informaţie vastă, sprijinită pe o
bibliografie solidă. Informaţiile edite, cele arhivistice, dar şi anchetele de
teren, apelul la colecţiile particulare, semnalează o cercetare complexă, cu
tentă exhaustivă.

Muzeul

Naţional
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Dr. Melinda Mitu,
Director adjunct,
de Istorie al Transilvaniei

O mărturisire

necesară

Nu e uşor să dărâmi şi, apoi, să reconstruieşti pe o temelie care
exista cândva. Până să ajungă la o carte, lucrarea de faţă s-a născut ca o
teză de licenţă pe care am susţinut-o la Universitatea de Vest din
Timişoara, în anul 2002, sub coordonarea distinsului profesor universitar
dr. Ioan Munteanu.
Eram din Moneasa. Şi nimeni nu scrisese până atunci despre acest
loc de basm. La numai câţiva ani, în 2007, printr-un efort comun, editorial,
preliminar, cu regretatul profesor de geografie Spiridon Groza, care a
cunoscut preocupările mele, a apărut Moneasa. Monografie istoricii. Simţeam
de pe-atunci că Moneasa merită mai mult. În ultimii ani, am reluat firul
vechilor cercetări şi am pătruns în arhive, unde bănuiam că zac şi alte
documente. Bogăţia informaţională dobândită mi-a creionat noi direcţii de
abordare şi completare a scrierii.
Într-un labirint de idei, inserţii de fraze vechi şi noi, necontenite
intervenţii în text şi în organizarea lui, s-a concretizat această nouă carte.
Moneasa e o aşezare cu lumi paralele, cu interferenţe culturale şi
întâlniri etno-confesionale. E despre români, maghiari, germani, slovaci,
evrei. Despre baroni şi doamne în crinolină plimbându-se pe aleile
parcului, bucurându-se de lux. Ori despre familii de români înnobilaţi în
vremurile de demult. Despre oameni săraci, care îşi câştigau traiul zilnic
muncind la mină, carieră sau pădure. E despre noii veniţi şi plecaţi.
Fiecare a lăsat în memoria colectivă crâmpeie din civilizaţia lor - limbă,
tradiţii şi obiceiuri, etc. Acestea, toate, le putem descoperii şi astăzi.
Martorii acelor veacuri - edificii semeţe sau în ruină - ascund poveştile
monesenilor. Fiecare comunitate s-a grupat în jurul propriilor simboluri
identitare.
Demersul de restituire a trecutului comunităţii a fost completat de
încercarea de radiografiere a unor aspecte puţin sondate. Izvoarele
arhivistice cercetate au confecţionat, treptat, istoria acestor aşezări.
Anchetele de teren, colecţiile particulare de documente şi fotografii reînvie
imagistic oameni şi locuri de odinioară.
În condiţiile globalizării, e important ca fiecare comunitate să-şi
cunoască trecutul, patrimoniul material şi imaterial, pentru a le putea
conserva şi transmite generaţiilor tinere şi celor viitoare.
Un prinos de mulţumire familiei mele îngăduitoare şi tuturor
prietenilor îndrăgostiţi de Moneasa !
Felicia Aneta Oarcea
9
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Gândind

împreună

Au trecut aproape 10 ani de la ultima apariţie editorială despre
istoria Monesei.
Se impunea un nou demers de cercetare a zonei, în care să fie
inclusă şi localitatea Rănuşa, ca parte componentă a comunei. Colaborările
dintre autorităţi şi intelectualitatea celor două aşezări, le-au croit un
proiect comun de promovare economico-turistică.
Puţini ştiu că anul acesta s-au împlinit 120 de ani de la decretarea
Monesei ca staţiune de către Ministerul de Interne Regal Maghiar.
Coborând în timp, putem aminti că s-au scurs 260 de ani de la
menţionarea edificiului din lemn al Bisericii Ortodoxe din Moneasa sau
230 de ani de la consemnarea celui din Rănuşa.
Pe lângă festivalurile organizate anual în lunile mai-septembrie, şi
acest efort scriitoricesc se înscrie în dorinţa noastră de cunoaştere şi
promovare turistică a frumuseţilor zonei.
Întâlnirile cu specialişti au generat noi proiecte culturale, care pot fi
tangibile în decursul următorilor ani.
Moneasa, ca spaţiu cu valenţe europene, în care s-au întâlnit
civilizaţii şi culturi diferite, are un imens potenţial neexploatat, ce ne
incumbă să-l valorificăm. Depinde de noi cum conservăm şi promovăm
zesh·ea lăsată de înaintaşi.

Moneasa, 25 octombrie 2016
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Capitolul 1
Condiţii

fizico-geografice 1

Aşezare şi căi

de acces
Localitatea Moneasa este situată în extremitatea nord-estică a
judeţului Arad, la circa 100 km de municipiul Arad, fiind aşezată la
intersecţia coordonatelor 22°18' longitudine estică şi 46°35' latitudine
nordică. Prin poziţia sa geografică, limita de nord şi est a comunei
Moneasa corespunde cu limita administrativă a judeţului Arad faţă de
judeţul Bihor, pentru ca faţă de comunele arădene limitrofe Moneasa să
aibă limită comună cu Dezna (în cea mai mare parte) şi Igneşti (în partea
de nord-vest) 2 .
Vatra localităţii se întinde pe circa 4,5 km, în lungul văii Moneasa,
care se continuă spre sud, până la Dezna, prin depresiunea cu caracter
intramontan, în care se găseşte şi localitatea Rănuşa, singura localitate ce
aparţine de comuna Moneasa. Împreună cu extravilanul, comuna ocupă o
suprafaţă de 4.418 ha, adică 95% din bazinul hidrografic al Văii Moneasa 3 •
Din relatările târzii ale istoricilor desprindem că aşezarea „este situată întro vale îngustă, dar foarte atrăgătoare, care se deschide la picioarele cetăţii
Dezna, trecând prin Ravna (Rănuşa n.n.), între doi munţi ... şi se-ntinde
până la băi, fiind capătul liniei ferate înguste Sebiş-Moneasa" 4 .
Valenţa balneo-climaterică a regiunii a atras şi continuă să atragă
numeroşi turişti din ţară şi străinătate. Principalul punct de intrare spre
Moneasa este oraşul Sebiş, situat la circa 20 km în aval de statiune.
Călătorul ce porneşte dinspre Arad străbate cu autoturismul localităţile
Şiria - Pâncota - Ineu şi Sebiş, iar de la punctul de frontieră Vărşand
Chişineu Criş - Şepreuş - Şicuia - Ineu şi Sebiş. Accesul dinspre nord şi
nord-vest este facilitat de şoseaua ce traversează localităţile Oradea - Leş Tinca - Beliu - Sebiş, iar dinspre Sud-Vest, cu pornire din Deva, drumul
străbate jumătate din Ţara Zarandului (traversând localităţile Brad Hălmagiu - Vârfurile - Gurahonţ).
I

Capitolul de faţă a fost publicat integral în Felicia Aneta Oarcea, Spiridon Groza, Moneasa.
Monografie istorică, Ed. Gutenberg Univers, Arad, 2007, pp. 9-20. El a fost întocmit de
regretatul profesor de geografie, Spiridon Groza, şi corectat de profesor dr. Dorei Gureanu.
2 Potrivit Hărţii Aşezarea comunei Moneasa la nivelul judeţului Arad.
3 ***, Aradul permanenţă în istoria patriei, Arad, 1978, p. 11; Arhiva Şcolii Generale
,,Gheorghe Groza" Moneasa (în continuare A. Şc. Gen. ,,Gheorghe Groza" Moneasa),
Gheorghe Bărbuceanu, Monografia comunei Moneasa, manuscris, p. I.
4 Somogyi Gyula, Arad szabad kirălyi varos es Arad varmegye kăzsegeinek leirasa, Arad, 1913, p.
180-181.
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Din oraşele bihorene Beiuş şi Ştei, adăpostite în baziul hidrografic
al Crişului Negru, se poate ajunge la Moneasa pe şoseaua naţională ce
leagă Oradea de Brad, dar care este „ părăsită" spre dreapta în localitatea
Vârfurile. De asemenea, există două drumuri forestiere, care traversează
Munţii Codru-Moma. Primul dintre acestea pleacă de la Beiuş spre
~oneasa urmărind Valea Tărcăiţei - Culmea Dealul :Mare - Tinoasa Valea Megheşului, iar al doilea se desprinde din drumul naţional 76, la
sud de localitatea Ştei, traversând satele Şuştiu şi Urseşti. Acesta din urmă
urmează firul văilor Crişul Văratecului şi Boroaia. Lipsa modernizărilor,
face ca ultimele două trasee să fie mai greu accesibile anumitor tipuri de
autoturisme. Modenizarea lor ar contribui „sine qua non" la integrarea
Staţiunii Monesa în circuitul turistic al Munţilor Apuseni.
Pe calea ferată călătorul urmează traseul Arad - Brad cu oprire în
staţia Sebiş, de unde continuă spre Moneasa cu autobuz local, iar de la
Oradea cu trenul Oradea - Arad cu schimbare în localitatea Sântana, de
unde se ia trenul Arad - Brad cu oprire în staţia Sebiş.

Elemente de geologie, hidrogeologie şi relief
Alcătuirea petrografică şi structura geologică, ca rezultate ale
evoluţiei paleogeografice, îşi pun puternic amprenta asupra reliefului
dintr-o regiune, aspect care justifică prezenţa acestei scurte analize a
fundamentului geologic al regiunii Moneasa. Pentru a înţelege
complexitatea elementului geologic din zona localităţii Moneasa, trebuie să
analizăm această regiune în contextul evoluţiei întregului ansamblu
montan Codru-Moma, asupra căruia au fost realizate numeroase cercetări 5 •
Bazinul Monesei este situat între cele două subunităti montane
Codru şi Moma, care prezintă câteva elemente geologice diferite, specifice
fiecărei unităţi şi care se regăsesc în apropierea localităţii Moneasa.
Munţilor Codru Moma le corespunde un domeniu de sedimentare
diferit fată de cei ai Bihorului, ceea ce face ca evolutia lor să fie distinctă. În
cadrul acestui domeniu au fost identificate mai multe pânze (pânzele de
Codru; de Finiş; de Dieva; de Moma; de Vaşcău), dispuse longitudinal, de
la vest spre est. Cele din Munţii Codru au o direcţie nord-sud. Acestea
apar într-o poziţie monoclinală, cu cădere spre est, datorită granitoidului
de Codru, care apare sub forma unui anticlinal la vest de linia orografică a
Culmii Mari (creasta principală a Munţilor Codru)6.
I

I

I

I. Orăşanu, Caracterizare geologică şi hidrogeologică a zonei Moneasa, manuscris, f. 2-3
(Manuscrisul se găseşte în colecţia de documente a regretatului profesor Spiridon Groza
din Moneasa); -•, Monografia turistică montană a judeţului Arad, Dorei Gureanu
(coordonator), Ed. Carmel Print, Arad, 2005, p. 31; Dorei Gureanu „Harta geologică
1:200.000", în Foaia Brad, 1967; Idem, ,,Harta geologică 1:50.000", în Foaia Vaşcău, 1979.
6 V. Ianovici, Geologia Munţilor Apuseni, Ed. Academiei, 1976, p. 498.
12
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În bazinul Monesei se întâlnesc pânzele de Finiş şi Moma, care
prezintă o alcătuire petrografică distinctă. Ele sunt separate de un plan de
şariaj, afectat de numeroase decroşări, care-l plasează fie pe versantul
stâng, fie pe versantul drept al Văii Moneasa. La sud de bazinetul Rănuşei,
către Dezna, acest plan de şariaj este mascat de formaţiunile andezitice,
rezultate în urma manifestărilor vulcanice neogene. Pânza de Finiş, care se
dezvoltă, cu precădere, în versantul drept al Văii Moneasa, este alcătuită,
în genere, din roci sedimentare, predominant carbonatice, intens faliate şi
decroşate, care corespund Triasicului şi Jurasicului.
Depozitele Triasicului sunt afectate de falii ce prezintă o orientare
generală sud-vest-nord-est. Ele imprimă culmilor din dreapta Văii
Moneasa o cădere în trepte spre firul ei. Analiza petrografică a acestor
depozite pun în evidenţă următoarea alcătuire: calcare negre cu silicifieri
(de vârstă ladinian); calcare brecioase violacee şi dolomite albe (de vârstă
carnian); siltite şi gresii calcaroase cenuşii, calcare negre (de vârstă norian);
respectiv calcare negre, argilite şi gresii roşii şi verzi (de vârstă rhaetian).
Spre est, aceste depozite vin în contact cu depozitele Jurasicului, alcătuite
din: calcare marmoreene negre şi roşii (de vârstă jurasic inferior, acestea
fiind cunoscute de localnici sau turişti şi sub denumirea de „marmura de
Moneasa"); şi marnocalcare, gresii şi siltite cu intercalaţii de jaspuri (de
vârstă jurasic superior-neocomian).
Pânza de Moma se dezvoltă la Sud şi Sud-Est de Moneasa, precum
şi în bazinele văilor Rănuşa, Boroaia şi Valea Lungă. Vârsta acestor
depozite este Permiană, pentru ca din punct de vedere petrografic să
întâlnim
o
formaţiune
vulcanogen-sedimentară
(alcătuită
din
conglomerate, gresii feldspatice şi şisturi argiloase) şi o formaţiune bazică
(alcătuită din bazalte, anamesite, dolerite spilitice). La fel ca şi în cazul
pânzei de Finiş, depozitele pânzei de Moma sunt puternic tectonizate,
fiind afectate de numeroase falii care au permis deplasări pe verticală sau
orizontală a pachetelor de rocă. În lungul Văii Moneasa întâlnim depozite
cuaternare sub forma depozitelor de aluviuni, coluvii sau proluvii,
identificate în lunca sau în terasele râului.
Marea varietate litologică şi gradul diferit de tectonizare al
depozitelor care participă la constituirea geologică a zonei Moneasa,
reflectă modurile diferite de alimentare, acumulare, circulaţie şi descărcare
a apelor subterane. S-au individualizat patru tipuri de formaţiuni cu
caracteristici geologico-structurale şi hidrogeologice. Dintre acestea
menţionăm succesiunile carbonatice (calcare şi dolomite) cu grosime mare,
intens fisurate şi puternic carstificate, caracterizate printr-o circulaţie activă
a apelor subterane; depozitele detritice consolidate paleozoice şi
mezozoice (gresii, conglomerate şi magmatice, granitoide de Codru),
13
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caracterizate printr-o permeabilitate de fisuri; succesiunile de tip flişoid,
constituite din complexe de roci cu permeabilităţi diverse (argile, filite,
gresii, calcare). De asemenea, depozitele pleistocene, care acoperă
depresiunile carstice Brătcoaia şi Tinoasa - Izoi, sunt alcătuite, în principal,
din blocuri de gresii cuarţitice, calcare şi dolomite, cu grosimi reduse.
Conţin acumulări acvifere locale, care nu influenţează, practic, regimul
hidrografic7.
În perimetrul depresiunii Brătcoaia, este situată cumpăna apelor
subterane dintre bazinele pâraielor Finiş, afluent al Crişului Negru, şi
Moneasa, afluent al Crişului Alb. Privită în ansamblu, zona carstică dintre
Brătcoaia, Tinoasa, Tocoiu şi Moneasa, formează un sistem carstic unic,
parţial termalizat. Apele subterane au o orientare de curgere Nord-Sud şi o
descărcare predominantă din izvorul Grota Băilor.
Apele infiltrate prin ponorul de la Cabana „Gaudeamus" şi
ponorul Secărişte sunt dirijate, exclusiv, spre Grota Băilor, cele din platoul
Tinoasa, în mare parte, spre izvoarele din Văile Răchitariu şi Megheşul
Sec, iar cele din dolinele, situate la sud-vest de Dealul Stanchii, sunt
colectate de izvoarele pârâului Pietroasa. Calcarele marmoreene,
cunoscute sub denumirea improprie de „marmură de Moneasa", aşa cum
am mentionat anterior, formează un alt sistem carstic alimentat, în
principal, de apele infiltrate prin ponorul Văii Teia.
Consecinţă a răspunsului rocii faţă de acţiunea modelatoare a
agenţilor externi, relieful zonei Moneasa este tipic montan, prin toate
caracteristicile sale. Dacă localitatea Moneasa este situată la o altitudine de
circa 283 m, cele mai mari valori le întâhtim în vârful Pâncoaia (997 m).
Ecartul altimetric al comunei este de 762 m 8 •
Valea Monesei prezintă un relief asimetric evident, cu un versant
stâng abrupt, dat de culmea Zelea Neagră (care atinge altitudinea de 618 m
în vârful Creţului), în lungul căreia se înscrie şi cumpăna de ape faţă de
bazinul Rănuşei. În schimb, din dreapta văii „coboară" în trepte o serie de
culmi, paralele şi despărţite de văi înguste, cu versanţi abrupţi, în treimea
inferioară, dar care prezintă un interfluviu rotunjit. Acestea se desprind
din culmea principală a Munţilor Codru Moma, a cărei altitudine variază
I

i I. Orăşanu, op. cit., f. 3-4; ***, Monografia turistică ... , p. 40; Valeria Velcea, Ioan Velcea,
Octavian Mândruţ, Arad Monografia. Judeţele patriei, Ed. Sport Turism, Bucureşti, 1979, p.
16; -*, Aradul permanenţă în istoria patriei, p. 15; Dorei Gureanu, ,,Harta geologică
1:200.000", f. nenr.; Idem, ,,Harta geologică 1:50.000", f. nenr.
8 Este diferenţa dintre altitudinea maximă (a vârfului Pâncoaia) şi cel mai coborât punct,
circa 235 m, care este întâlnit pe firul Văii Moneasa, la intrarea acestuia în comuna Dezna.

14
https://biblioteca-digitala.ro

între 780 şi 997 m în sectorul ce aparţine de teritoriul administrativ al
comunei Moneasa.
Faţă de vârful Izoiu (1.098 m), care domină această regiune ş1
marchează, în acelaşi timp, extremitatea sudică a crestei principale a
masivului Codru (cunoscută şi sub denumirea de Culmea Mare), dar care
nu intră în perimetrul teritoriului comunei Moneasa, culmile secundare
fiind cu circa 600-500 m mai jos. De la Vest spre Est amintim câteva din
aceste culmi: Butuşeasca (care se continuă prin culmea Osoiu până la
ruienele cetăţii Dezna), Stanchinii, Dănuţa, Ruscioara, Rujii, Spinului,
Şipotului etc. Între văile Boroaia şi Valea Lungă (situate la est de Moneasa)
întâlnim două culmi secundare, care coboară tot din creasta principală,
segment care face legătura dintre masivele Codru şi Moma.
Relieful carstic, favorizat de prezenţa rocilor carbonatice pe
suprafeţe extinse, este cel caracteristic pentru Moneasa, el dezvoltându-se
cu precădere pe dreapta văii (în perimetrul pânzei de Finiş). După Platoul
Vaşcău este a doua zonă carstică principală a Munţilor Codru Moma.
Formele carstice de suprafaţă (exocarstul) sunt reprezentate prin:
doline, ponoare, văi oarbe, lacuri carstice şi lapiezuri pe platoul lzoi Tocoiu - Tinoasa, abrupturi şi chei în văile adiacente râului Moneasa. Cele
de adâncime (endocarstul) sunt reprezentate prin peşteri şi avene 9 • În
deceniul opt al secolului al XX-iea, la Moneasa se cunosc 27 de peşteri şi 6
avene, totalizând o lungime de 3.578 m de galerii10 . Ca notă informativă
putem adăuga ca, încă dinainte de 1835, Lesrery Ştefan a explorat parţial
peştera de pe „Muntele Megyes" 11 •
Bazinul pârâului Teia are în cuprinsul său 12 cavităţi. Dintre
acestea amintim Peştera de la Cariera de Marmură, Peştera Albă de la
carieră, Avenul de la carieră, Peştera I de jos de carieră, Peştera II de jos de
carieră, Peştera mică de jos de carieră, Peştera cu alunecări, Peştera de sub
drum, Peştera Mare de la Piatra cu Lapte, Peştera I de la Piatra cu Lapte,
Halasi Gabor, ,,Noi contribuţii la cunoaşterea carstului Monesei", în Buletinul cercului de
speologi amatori „ Liliacul", 1978, nr. 1, p. 30 (Primele menţiuni despre peşterile din zonă au
fost făcute de către geologii Petho Gyorgy (1889) şi Papp K. (1904), urmaţi de Czaran
Gyula, care a fost preocupat de amenajarea şi popularizarea frumuseţilor Monesei. Dacă
până în anii 1960 nu s-a semnalat o cercetare amănunţită asupra endocarstului local,
începând din 1968, Cercul de Speologi Amatori „Liliacul" din Arad a arătat o vădită
preocupare pentru inventarierea şi explorarea sistematică a cavităţii peşterilor şi avenelor).
10 Ibidem, p. 31 (Din numărul total al cavităţilor, 13, reprezentând 2915 m galerie, s-au
dezvoltat în calcare triasice, iar 20, reprezentând 663 m de galerie, în calcare jurasice. Din
perspectiva factorilor litologici, 85% s-au dezvoltat în calcare londiniene şi carniene şi 15%
în cele triasice).
11 Fabian Gabor, Arad vtirmegye leirasa historiai geographiai es statisztikai, voi. I, Buda, 1835, p.
75.
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Peştera

II de la Piatra cu Lapte, Peştera III de la Piatra cu Lapte. Peştera
Albă constituie cea mai importantă cavitate a văii Teiului 12 •
În partea estică a abruptului, de lângă izvorul Piatra cu Lapte, se
deschide gura Peşterii Mari, care, prin urmele de locuire adăpostite,
reprezintă un teren de cercetare pentru arheologi şi paleontologi
deopotrivăB.

Bazinul Valea Scăriţei adăposteşte câteva chei şi două izbucuri.
Bazinul Văii Megheşului cuprinde 13 cavităţi. Platoul !zoi-Tinoasa
găzduieşte Avenul cu Prăbuşiri şi Ponorul din Tinoasa; Valea Răchitarului
Peştera de lângă Tinoasa, Valea Vezuroiului, şase peşteri şi Avenul cu Lac,
Valea ~egheşului Sec, Peştera Megheşului Sec, iar „ Dâmbul Feredeului"
avenele „Feredeul Mare" şi „Feredeul Mic", apărute în diferite publicaţii
cu numele de „Izoiul Mare" şi „Izoiul Mic". În graiul localnicilor, ultimele
două sunt cunoscute sub denumirea de „Peştera Mare" şi „Peştera Mică" 14 .
Bazinul râului Băilor cuprinde Peştera cu apă de la Băi, greşit
denumită Grota Crşilor. Situată în vatra Staţiunii Moneasa, lângă fostul
pavilion nr. 1, ea a fost explorată de mai multe ori. Iniţial, speologii au
pătruns doar pe o lungime de 10 m, pentru că un sifon permanent amorsat
bara accesul spre profunzimile sale. În 1984, speologul Halasi Gabor a
reuşit să ajungă într-o sală alungită, bifurcată în două braţe. Braţul stâng se
finalizează, după cca 40 m, într-un lac tip sifon, iar dreptul continuă cu
încă cca. 200 m 15 . În cursul anului 2006, speologii arădeni au descoperi noi
galerii. Topografia peşterii este în curs de reeditare.
Administratia locală, în anul 1985, a intentionat să o valorifice în
interes turistic. În acest sens a săpat o galerie laterală sifonului străbătut de
apă, făcând joncţiunea cu sala alungită (grota). În prezent, din lacul
subteran al peşterii, sunt alimentate cu apă Monesa şi localităţile
învecinate.
I

I

Halasi Găbor, p. 32-33 (Intrarea Peşterii Albe, situată la 385 m altitudine în versantul
stâng al Văii Teii, are o singură galerie fosilă, largă şi descendentă cu câteva mici galerii şi
diverticole anexe. Peştera s-a dezvoltat în calcare negre liasice. Gura iniţială s-a colmatat,
pentru ca, în 1970, intrarea să fie deschisă artificial. În timp, ea a fost vitregită de o mare
cantitate de stalactite şi stalagmite, fapt ce i-a făcut pe muncitorii de la carieră să-i
colmateze intrarea).
13 Ibidem, p. 33-34. (Aici, în urma explorărilor efectuate de dr. Peth6 Gyorgy au fost
salvgardate resturi de Ursus spaeleus şi Hyena Spaelea. Totodată, această peşteră a
constituit, la acea dată, cea mai vestită arie de răspândire a urmelor de animale pleistocene
din peşterile Munţilor Apuseni).
1 ➔ 1b·d
- ·.- .. ., p. 41-42 .
1 em, p. 3~3~-***M
::>- ::>,
,
onograifia tunsttrn
15 Pompei Cocean, Peşterile României, Ed. Dacia, Bucureşti, 1995, p. 141-142; ***, Monografia
turisticii ... , p. 41-42.
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Calcarele, care se extind până în partea sudică a localităţii Moneasa,
formând versantul drept al văii, sunt cunoscute prin cele două peşteri
principale: Peştera cu apă de la Staţia de decantare-epurare, Peştera cu apă
de la Moară 16 , care face legătura cu Peştera de la Merezărie şi Peştera
Uscată de la Staţia de decantare-epurare.
Clima blândă, ferită de vânturi şi geruri puternice se datorează
poziţiei geografice, aşezării în vale, cu deschidere largă spre Vest şi SudVest, în calea maselor de aer vestice, care dă o nuantă de microclimat cu
influente submediteraneene, aşadar un climat continental moderat. În
analiza acestui element al cadrului natural am luat în consideraţie, graţie
perioadei mai îndelungate a observaţiilor meteorologice, valorile
parametrilor meteorologici înregistraţi la staţia de observaţie Gurahonţ.
Diferentele referitoare la valorile medii ale amintitei zone, fată de
Moneasa, nu sunt mari din pricina altitudinii relativ asemănătoare şi a
distantei mici dintre cele două localităti.
Temperatura medie anuală este de 9°C. În ianuarie, luna cea mai
rece, s-au înregistrat, în medie, -2°C, iar „luna lui cuptor", iulie, 20°C.
Amplitudinea termică dintre iarnă şi vară nu este atât de mare, graţie
iernilor blânde şi verilor mai puţin toride.
I

I

I

I

I

Tabelul 1. Temperatura medie multianuală a aerului.
Statia Meteorolo "că Gurahont 1964-1980 17
Luna
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
T°C
-2,5
1,1
4,9
10,7 15,6
18,7
20,1
19,1

IX

X

XI

XII

M

15,3

10,0

5,8

0,7

9,9

Deseori, iarna au loc inversiuni de temperatură, caracterizate prin
valori scăzute în depresiune, cuprinse între -3°C şi -l0°C, în timp ce pe
culmile înalte, la numai 300-400 m apar valori pozitive (0°C şi S°C).
Explicaţia acestor inversiuni o gas1m în caracteristicile zonelor
depresionare relativ închise, în care aerul rece de pe culmi coboară,
înlocuind masa de aer cald. Tocmai datorită acestor temperaturi moderate,
la Moneasa se întâlneşte castanul comestibil, liliacul şi chiar magnolialB.
Zilele de îngheţ (temp. min. ::;; 0°C) apar într-un număr de circa 250
zile/ an, ele lipsind, efectiv, doar în lunile de vară. Observaţiile asupra
acestui parametru, arată că primul îngheţ de toamnă apare în a doua sau
Complexul Muzeal Arad, Arhivă dos. ,,Raionul Gurahonţ", fişa nr. 28/10 iunie 1953 (Pe
malul drept al Văii Moneasa, la 30 m spre V de malul drept, în dealul Morii, în dreptul
iazului de la moară, este o peşteră orizontală cu pereţi de calcar, formă boltită, largă la
gură de 6 m, înaltă de 4 m şi lungă de 16 m, cu tavanul boltit).
17 Petru Tudoran, Ţara Zarandului. Studiu geo-ecologic, Ed. Academiei, Bucureşti, 1983, p. 67.
18 ***, Monografia turistică ... , p. 51-52; ***, Meleaguri arădene. Ghid turistic, p. 96.
17

16
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chiar în a treia decadă a lunii octombrie, iar ultimul în a doua decadă a
lunii aprilie. Cele de iarnă (temp. max. ::; 0°C) dispar la începutul
primăverii şi nu mai apar decât rareori, în noiembrie. Numărul lor în
timpul anului este de cca. 24 zile. Zilele de vară (temp. max. 2:: 25°C), apar
din aprilie până în octombrie inclusiv, având frecvenţa cea mai mare în
iulie şi august. Cele tropicale (temp. max. 2:: 30°C) sunt frecvente, mai ales,
în lunile de vară, având un număr mediu anual de cca. 33 zile.
Analiza climaterică la nivelul anotimpurilor prezintă următoarele
aspecte: iernile sunt moderate, fără geruri puternice datorită influenţei
climatice vestice (oceanice) şi datorită poziţiei geografice (într-o vale
îngustă) fiind ferită astfel de invazia maselor de aer de provenienţă polară;
primăvara, sub influenţa circulaţiei vestice şi extinderii dorsalelor
anticliclonului Azoric peste sudul Europei, creşterea temperaturii aerului
este mai accentuată. Media anotimpului este de 10,4°C apropiată de media
anuală, dar întotdeauna mai mică decât a anotimpului de toamnă; vara,
temperatura aerului nu este prea ridicată, datorită influenţelor vestice şi a
topoclimatului specific văilor înguste. Ea este cuprinsă între 18,7°C în
iunie şi 20,1 °C în iulie; toamna, mediile multianuale ale temperaturii
aerului variază între 15,3° C, în septembrie şi 5,8 °C în noiembrie. Această
scădere de temperatură se datorează advecţiei aerului rece sub acţiunea
dorsalei anticiclonului Euro-Asiatic.
Regimul precipitaţiilor indică o medie anuală de 732 mm, cu valori
mai mari în lunile mai-iulie, pentru ca cele mai mici valori să se
înregistreze în intervalul lunilor februarie-martie.
Tabelul 2. Valoarea medie a precipitatiilor la statia meteorologică Gurahont (1921-1980)1 9
I
Luna
I I : II
lII
IV
V
VI ! VII i VIII
IX
X
XI
XII j M
mm

: 50,4 ; 43,9

43,8

58,2

88,8

92,9 i 74

j

66,3 , 51,3

1

58,9

52,6

50,9

j

732

Primele zile cu zăpadă se înregistrează la începutul lunii
decembrie, pentru ca ultimele să se prelungească până în februarie. Astfel,
numărul zilelor cu strat de zăpadă este cuprins între 40-50, acesta
persistând mai mult în vale comparativ cu versanţii sau culmile limitrofe,
fiind ferit de razele soarelui o bună parte din zi. Grosimea medie a
stratului de zăpadă este de cca. 40-50 cm, iar umiditatea atmosferică de
circa 75%20.

Petru Tudoran, op. cit., p. 74.
Valorile factorilor climatici au fost furnizate de Staţia hidrologică Moneasa (Pentru a
urmări evoluţia în timp a microclimatului din zona Staţiunii Balneo-Climaterice Moneasa,
încă din 1972, a fost înfiinţată Staţia Hidrologică, iar din 1974, Staţia Meteo Izoi, care a fost

19

20
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Hidrografia. Apele din perimetrul localităţii sunt colectate de Valea
Moneasa. Valea Lungă îşi are originea în locul numit „ vălae". Acolo sunt
trei izvoare, care în verile secetoase îşi micşorează debitul de apă. Apa
cristalină străbate o vale îngustă în cursul căreia din amonte spre aval
alternează microdepresiuni în care valea atinge lăţimi maxime de 400 m şi
porţiuni înguste aşa-zise chei, cu o lăţimea de cca 100 m. Râul are o
alimentare asimetrică, cu afluenţi numai pe partea dreaptă, modelaţi în
principal în depozite calcaroase. Partea stângă are un regim torenţial care
îşi aduce aportul numai în perioada zilelor ploioase şi cu ocazia topirii
zăpezilor de pe versanţi2 1 .
Debitul mediu anual al văii principale este de cca. 1 m 3 / s, cel
maxim a fost înregistrat în 1981, când a atins valoarea de 50 m 3 / s,
producând cele mai mari inundaţii, iar cel minim de 0,15 m 3 /sec. Cele mai
mari debite s-au înregistrat frecvent în lunile de primăvară (martie-aprilie).
Un aport important de apă îl aduc afluenţii 22 . În genere, bazinul Văii
Moneasa înregistrează cele mai ridicate valori ale densităţi reţelei
hidrografice din judeţul Arad 23 .
O însemnătate deosebită o deţin apele termale. Ele au fost
pomenite pentru prima dată, într-un document din 1597, când satul
Moneasa împreună cu izvoarele termale au fost donate lui Kornis
Gaspar24 . Aceste izvoare fac parte din categoria apelor hipotermale (20320C) şi subtermale (10-20°C)25.
Principalele surse naturale sunt situate pe valea Băilor, în aval de
izvorul „Grota Băilor". Cele folosite pentru tratament balnear sunt
izvoarele nr. 2, 4, 5 şi din sonda nr. 1, săpată în perioada 1890-1895. Sursele
termale din izvoarele ce apar în amonte de fosta vilă „Nufărul", nu sunt
desfiinţată în anul 1992. Observaţiile sunt continuate de Staţia Hidrologică din Moneasa).
S-au luat în calcul şi rezultatele observaţiilor efectuate la cea de la Gurahonţ.
21 A. Şc. Gen. ,,Gheorghe Groza" Moneasa, Gh. Bărbuceanu, op. cit., p. I. (,,Valea Lungă
curge paralel cu linia ferată, iar în apropierea satului primeşte pe partea dreaptă pârâul
Boroaia. La rândul ei, Boroaia este alimentată de pârâul Vlad, care îşi are originea în
masivul muntos Vlad, care, de asemenea, în coborâre primeşte pârâul „Valea Seacă", apoi
pârâul „Valea Ruji''.)
22 Valorile factorilor hidrologici au fost furnizate de Staţia Hidrologică Moneasa. (Spre
exemplu, Pârâul Boroaia dă în medie 0,25 m 3/sec, reprezentând 25%; Pârâul Ruja-0,20
m 3 /sec (20%), Pârâul Băilor-0,20 m 3 /sec (20%), Pârâul Meghieş-0,25 m 3 /sec (25%). La
aceştia se mai adaugă izvoarele, torenţii cu O, 10 m 3 / sec (10% ).
23
Valeria Velcea, Ioan Velcea, Octavian Mândruţ, op.cit., p. 24; ***, Aradul permanenţă în
istoria patriei, p. 22.
24 Mărki Săndor, Arad vdrmegye es Arad szabad kirâly vdros tărtenete, voi. II, Arad, 1895, p. 18,
165, 195-196, 198-199, 255,259.
25
***, Monografia turistică ... , p. 50-51; ***, Meleaguri arădene. Ghid turistic, Arad, 1972, p. 96;
***, Aradul permanenţă în istoria patriei, p. 23.
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captate suficient, cu toate că au un debit cumulat de cca 23 1/ sec. şi o
temperatură de 24°C. Izvoarele nr. 1 şi 2 sunt folosite pentru apă potabilă
cură internă. Aporturile de ape termale de pe pârâul Băilor parcurg o
distanţă de 180 m înainte ca pârâul să intre pe terenurile permiene.
Valoarea medie a acestora este de 50 I/sec. Din ele, aproximativ 43 I/sec.
nu sunt captate. De-a lungul timpului, ele au constituit obiectul de
cercetare al specialiştilor. Cu timpul, au fost săpate mai multe sonde
pentru a stabili originea, cursul, temperatura şi chimismul apelor de la
Moneasa26 •
Un rol important în prevenirea inundaţiilor, l-a avut terasamentul
fostei căi ferate înguste, iar în ultimii ani lucrările de regularizare ale albiei
râului principal, realizate de Direcţia Regională a Crişurilor Oradea.
Vegetaţia,

fauna şi solurile 27 • Culmile domoale - Butuşeasca,
Chiţuleasca, Chitera, Tinoasa, Dâbul Băilor, Meghişul, Creţul etc. - ce
coboară spre talvegul Văii Moneasa sunt acoperite, predominant, de
vegetaţia forestieră 28 , care ocupă cea mai mare parte din suprafaţa
teritoriului administrativ al comunei Moneasa, respectiv 83%.
În structura vegetaţiei forestiere se poate identifica un strat
superior, format din arbori a căror înălţime atinge 10-15 m, sub care se
dezvoltă un strat arbustiv. Speciile caracteritice sunt: fagul (Fagus
silvatica), carpenul (Carpinus betulus) şi gorunul (Quercus petraea). Alături
de aceste specii mai apar: jugastrul (Acere campestre), teiul (filia tomentosa,
Tilia cordata), frasinul (Fracsinus excelsior) 29 etc. "Dintre speciile de tei se
găsesc şi soiuri unice pe Valea Megyes, ... care nu sunt soiuri indigene" 30 •
Stratul arbustiv este destul de bine evidenţiat şi este format din
specii precum: Evonymus verrucosa, Staplzyllea pinnata, Rlzmnnus cathartica,

Cornus mas, Cornus sanguinea, Hedera lzelix, Viburnum lantana, Ligustrum
vulgare etc. Covorul erbaceu din pădure este format din Anemona nemorosa,
Scilla bifolia, Galant/ms nivalis, Viola montana, Viola odorata, Digitalis
grandiflora, Melampynmz bilzaliense, Lysimaclzia punctata, Luzula pilosa,
Asparagus tenuifolius, Asparagus officinaris etc. La altitudini mai mari,
plantate fiind de om, apar şi specii de conifere, în rândul cărora
predomină molidul (Picea abies) şi mai rar bradul (Abies pectinata).
În arealul păşunilor şi fâneţelor, apărute în urma exploatării
vegetaţiei forestiere, vegetaţia este formată din plante xerofite şi mezofite.
I. Orăşeanu, op. cit., f. 2-7.
Harta compusă a fost întocmită de cartograf Dorel Gureanu (Anexe).
28 A. Şc. Gen. ,,Gheorghe Groza" Moneasa, Gh. Bărbuceanu, op. cit., p. I.
29 ...... , Monografia turistică ... , p. 51-52.
30 Gaâl Jeno, Arad Vannegye es Arad Szabad Kiralyi Varos Ki:izgazdasagi,Kozigazgatasi es
Ki:izmiivelodesi Allapotanak Leirasa, Arad, 1898, p. 222.
26

27
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Cele mai întâlnite specii sunt: Silene vulgaris, Pullsatila montana, Trzfoliwn

prntense, Trifolium rubens, Linum jl.ffvurn, Veronica acinifolia, Hypoclweris
rndicata, Aegilops cylindrica, Poa prntense, Plzleum nwntmrnm, Plzlewll prntense,
Stipa capilata etc. Pe versanţii însoriţi şi pietroşi s-a instalat o vegetaţie
săracă formată din specii precum: Agropyron intermedium, Allium Jl.mntm,
Galium divaricatum, Galium tenuissimum, Cardllus acantlwides, etc. În lungul
văilor

se
amintim:

dezvoltă şi

specii higrofile

şi

hidrofile, din rândul

sălciile, răchitele

(Salix alba, Salix frngilis, Salix cinerea)
(Populus alba, Populus nigrn).

şi

cărora

plopii

Din rândul speciilor protejate de lege amintim ghimpele (RZ1sc11s
asculeatus), care este de origine mediteraneană, dar care, în pofida
statutului, este recoltat de unii localnici şi comercializat. Nu mai puţin
important este nufărul (Nimplzaea tlzermalis), care se dezvoltă pe Pârâul
Băilor, datorită apelor termale ce izvoresc la obârşia acestuia.
Fauna întâlnită în zona limitrofă Monesei este comună şi altor
areale montane cu altitudini mici şi mijlocii. Lumea animalelor din păduri
este variată, datorită condiţiilor prielnice dezvoltării habitatelor. Dintre
mamiferele întâlnite în acest etaj amintim: căprioara (Capreolus capreolus),
lupul (Canis lupus), vulpea (Canis Vlllpes), iepurele (Lepus timidus), mistreţul
(Sus scrofa), cerbul (Cervus elaplms), veveriţa (Scirus vulgaris), ariciul
(Erinaceus rounwnicus), etc. Amfibienii sunt reprezentaţi prin: broasca
râioasă (Bufo viridis), broasca de pământ (Pelobates fuscus) etc., iar reptilele
de: şopârle (Lacerta), şerpi (Natrix natrix), etc. Dintre insecte abundă
ortopterele, coleopterele, lepidopterele şi dipterele.
În biotopul apelor întâlnim specii de peşti ca: lipanul (Tlzymallus
tlzymallus) şi mreana (Barbus barbus). Pe cursul superior al Văii Moneasa, la
confluenţa pârâurilor Boroaia şi Valea Lungă există o păstrăvărie,
administrată de Ocolul Silvic Sebiş.
Lumea păsărilor este reprezentată de: ciocănitoarea (Picus virilis),
mierla (Turdus mentla), piţigoiul (Parus major), cinteza (Fringilla coelebs),
cucul (Cuculus canorus), etc.31
Condiţiile pedogenetice, asociate cu activitatea constructivă sau
distructivă a omului, a favorizat existenţa unei variate tipologii.
Principalele tipuri de soluri sunt: soluri brune-eumezobazice, care sunt
întâlnite pe culmi, versanţi cu diferite înclinări şi expoziţii, pe platouri
carstice etc.; soluri brune luvice, întâlnite frecvent pe versanţii mai înclinaţi
ai văilor din zona piemontană, dar şi pe cei abrupţi (de regulă pe treimea
lor inferioară), sub păduri de gorun sau în amestec cu carpen şi fag;
rendzinele sunt soluri negre, humifere, formate şi evoluate pe materiale
31 • - ,

Monografia

turistică ... ,

p. 51-55.
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rezultate din alterarea rocilor bazice şi ultrabazice (calcare); solurile gleice
apar, de regulă, în ariile microdepresionare cu drenaj încetinit şi ape
freatice superficiale; solurile aluviale ocupă suprafeţe mai restrânse în
luncile râurilor, unde pot fi afectate şi de ieşirile apei din matcă 32 .
Arii naturale protejate. Demersurile constituirii unei rezervaţii
naturale la Moneasa au fost iniţiate, de către cercetători sau profesori, încă
din anii '70, dar ea a fost constituită doar în 1995, în urma Hotărârii nr. 1 a
Comisiei administrative pentru ocrotirea naturii de pe lângă Prefectura
Judeţului Arad. Cu toate acestea, din motive care ne scapă, această arie
naturală protejată nu a fost cuprinsă în Legea nr. 5/2000, în care sunt
menţionate ariile naturale protejate din perimetrul judeţului Arad.
Datorită caracteristicilor geologice, morfologice şi topoclimatice, la
care se adaugă bogăţia covorului vegetal şi diversitatea lumii animale,
această rezervaţie este de factură mixtă, care protejează întregul habitat
natural din vecinătatea localitătii Moneasa. Această rezervatie are o
suprafaţă de 4.418 ha şi este situată în bazinul superior al pârâului
Moneasa. Vastitatea şi varietatea speciilor ce „constituie unul dintre
ultimele carsturi împădurite din Europa" se desfăşoară între altitudinile de
260 m şi 1.096 m (vf. Izoi). Plantarea puieţilor de răşinoase, precum şi a
celorlalte specii de plante s-a făcut spre sfârşitul secolului al XIX-lea, când
a început amenajarea parcului staţiunii.
Trasarea aleilor parcului şi a potecilor turistice de către nobilul de
origine armeană Czaran Gyula (1847-1906), între anii 1893-1906, a
consolidat practicarea turismului în împrejurimile Staţiunii BalneoClimaterice Moneasa33_
Prezenţa acestei arii naturale protejate solicită, atât din partea
localnicilor cât şi din partea turiştilor, o conduită ecologică adecvată.
I

I

Resursele naturale sunt în primul rând importantele rezerve de
ape termale din staţiunea balneo-climaterică Moneasa, la care se adaugă
calcarul marmorean, piatra de var, precum şi întinsul parchet forestier34.
Despre calcarul marmorean de la Moneasa, cercetătorii scriu că din carieră
,,se extrage celebrul calcar roşu atât de utilizat ca piatră ornamentală"3s.

***, Aradul permanenţă în istoria patriei, p. 23-24; Informa• • orală primită prin bunăvoinţa
d-lui profesor Sorin Furde.
33 Dan Demşea, ,, Un istoric al parcurilor şi grădinilor dt-orative din teritoriul judeţului
Arad (secolele XVIII-XX). Obiectivele din afara oraşului Arad", în Ziridava XXIII, Arad,
2003, p. 445; ......, Monografia turistică ... , p. 54.
34 ***, Aradul pennanenţă în istoria patriei, p. 25; Valeria Velcea, Ioan Velcea, Octavian
Mândruţ, op. cit., p. 29.
35 Marcian Bleahu, Relieful carstic, Ed. Albatros, Bucureşti, 1982, p. 263-264.
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Capitolul 2

Moneasa în curgerea veacurilor 1
1. Vechi urme de civilizaţie
Descoperirile arheologice au scos la lumină urme de locuire ale
comunităţilor umane preistorice, care au trăit în această aşezare. Formele
de habitat identificate s-au limitat la adăpostul peşterilor. Relieful muntos,
cu puţine surse de hrană, împingea instinctual omul spre vânătoare şi
pescuit2.
Arheologii au efectuat primele
cercetări sistematice pe coasta de Sud a
masivului Codru Moma, numită Piatra cu
Lapte, unde au descoperit resturi de faună
cuaternară - Ursus Spaeleus, Canis Lupus
Spaeleus, Hyaena Spaeleus3• Fosile ale
ursului de cavernă au fost găsite în Peştera
Liliecilor4 •
Parcurgând istoria vechii populaţii,
descoperim caracteristici ale unei civilizaţii
neolitice. Cultura Cotofeni - întâlnită, cu
precădere,
în zonele muntoase, greu
accesibile
a fost identificată prin ...
săpăturile arheologice începute, în anul
1910, de către regretatul profesor arădean
Domotor Laszlo. La un deceniu şi jumătate, ele au fost reluate de
profesorul Marton Roska în câteva peşteri, păstrate în graiul localnicilor
sub denumirea de „hoance".
Inventarul descoperirilor din siturilor arheologice a cuprins unelte
de cremene şi oase de Ursus Spaeleus, fragmente ceramice din peştera
Hoanca Coului5 de pe Dealul Coului, fragmente ceramice şi două ceşti cu
I

Fragmente din acest capitol au fost publicate parţial şi în Felicia Aneta Oarcea, Spiridon
Groza, Moneasa. Monografie istorică, Ed. Gutenberg, Arad, 2007, pp. 21-45.
2 ***, Aradul permanenţa în istoria patriei, Arad, 1978, p. 42; Valeria Velcea, Ioan Velcea,
Octavian Mândruţ, Arad Monografia . Judeţele patriei, Ed. Sport Turism, Bucureşti, 1979, p. 4547.
3 ***, Repertoriul arheologic al Mureşului Inferior, Ed. Orizonturi Universitare, Timişoara, 1999,
p. 84.
4 George Iuga, ,,Prezenţa lui Ursus spaeleus roseum în Peştera Liliecilor de Ia Moneasa", în
Armonii naturale, III, Ed. Trinom, Arad, 2000, p. 316-331.
5 Complexul Muzeal Arad, Arhivă dos. ,,Raionul Gurahonţ", fişa nr. 29/10 iunie 1953
(Peştera se află spre SE de calea ferată şi râul Moneasa vizavi de Cooperativa şi Şcoala
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toartă supraînălţată, recuperate de prof. Marton Roska, din trei peşteri de
la Piatra Mare6 . Tipologia ceramicii - caracteristicile, formele şi motivele
ornamentice - conduce cercetătorul spre încadrarea acesteia în perioada de
tranziţie neolitic-epoca bronzului. Descoperirile arheologice se păstrează la
Complexul Muzeal Arad 7 .
Prezenţa acestei culturi încadrează Moneasa în arealul vast al
vechilor civilizaţii, cu viaţa materială, spirituală şi relaţii economico-sociale
specifice acesteia 8 •
2. Atestarea documentară. Denumire
Cele două aşezări, Moneasa şi Rănuşa, au fost amintite ca sate
integrate în vastul teritoriu al cetăţii şi domeniului Dezna. Moneasa a
parcurs o istorie distinctă, datorită poziţiei geografice, a izvoarelor
termale, bogăţiilor solului şi subsolului.
Potrivit tradiţiei, denumirea Monesei derivă de la cuvântul turcesc
„monea", care în traducere ar însemna „baie" (,,loc de scăldat"). De-a
lungul timpului, s-a adăugat sufixul „sa", devenind Moneasa. Bătrânii
satului susţin că din pricina Văii care, în anotimpul ploios sau la topirea
zăpezilor, îşi revărsa puhoaiele de ape, măturând totul în cale, a primit
congnomenul de „Mânioasa" 9 •
Toponimelor şi hidronimelor curat româneşti, menţionate în
documentele medievale ale secolelor XIII-XV, li s-au adăugat, în timp,
cuvintele maghiare lzriza (casa) sau falva (sat). Astfel, Menyhaza a fost
forma de scriere întâlnită în documentele perioadei medievale ş1
moderne10 •

elementară

Moneasa pe coasta dealului la cca. 300 m. Este o peşteră orizontală în deal cu
din piatră de marmură roşie şi calcar. Are formă boltită, are o lărgime de 3 m,
înălţime de 4 m şi o lungime de 15 m, cu tavanul bolţii. În faţa ei este o avalanşă de pietre;
s-au făcut săpături şi s-au găsit cioburi, pietre cioplite şi ceramică. Cercetările au fost
efectuate de Institutul de la Bucureşti.); Monitornl Oficial al României, Partea I, Bucureşti, ,
XVII, 2004, nr. 646, 6 iulie, p. 61 (cod: AR-l-s-A-00444, Complexul de Peşteri de la „Hoanca
Coului", sat Moneasa, comuna Moneasa, Complexul de Peşteri de la „Hoanca Coului",
lzoi, paleolitic; cod: AR-l-m-A-00444.01 Aşezări, sat Moneasa, comuna Moneasa,
Complexul de Peşteri de la „Hoanca Coului", !zoi, neolitic; cod: AR-I-m-A-00444.02,
Aşezări, sat Moneasa, comuna Moneasa, Complexul de Peşteri de la „Hoanca Coului", Izoi,
paleolitic.).
6 "r"*, Repertoriul arheologic ... , p. 84; Lazăr Nichi, ,,Importanţa săpăturilor arheologice în
judeţul nostru", în Hotarnl, Arad, 1938, V, nr. 1-2/1-11, p. 42.
7 P. Roman, Cultura Coţofeni, Bucureşti, 1976, p. 83.
8 ***, Aradul permanenţa în istoria patriei, p. 47.
9 Arhiva Şcolii Generale „Gheorghe Groza" Moneasa (A. Şc. Gen. ,,Gheorghe Groza"),
Gheorghe Bărbuceanu, Monografia comunei Moneasa, manuscris, p. II.
10 Andrei Caciora, Eugen Gli.ick, ,,Cnezate şi voivodate româneşti arădene", în Studii privind
istoria Aradului, Ed. Politică, Bucureşti, 1980, p. 155.
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O primă atestare documentară datează din anul 1561. Autorul nu
oferă detalii despre aşezarea integrată domeniului şi Cetăţii Dezna 11 . Peste
trei decenii, în 24 aprilie 1597, nobilul Kornis Gaspar a intrat în posesia
izvoarelor termale şi a minei de fier de la Monyasza, în temeiul diplomei
de la Alba Iulia înmânată acestuia de principele h·asilvănean, Sigismund
Bathory12 .
Pe la 1619, în scriptele vremii a purtat denumirea de „Moneassa" 13 ,
în 1774, Monyasza14, apoi, în anii 1828 şi 1851, Monyaza sau Monyasza 15 .
Din a doua jumătate a veacului al XIX-lea, odată cu încheierea
pactului dualist, şi până la Unirea din 1918, în documente maghiare a fost
consemnată Menyhaza, care, în traducere, ar însemna „loc de snlvnre,
fnsănătoşire"16_

Istoricul maghiar Somogy Gyula 17 a apreciat Moneasa ca pe o
veche aşezare maghiară. Abordarea unilaterală se datorează contextului
politic şi istoric al veacurilor XIX-XX. Pe de altă parte, putem aprecia că a
făcut referire la Staţiunea Moneasa, administrată de vechi proprietari
maghiari şi (sau) germani. Urmărind datele statistice maghiare, putem
aprecia că populaţia majoritară a fost cea românească. Chiar dacă au fost
efectuate colonizări cu diverse populaţii, acestea nu a modificat radical
preponderenţa autohtonilor, care au convieţuit alături de germani,

Alexandru Roz, Kovach Geza, Dicţionarul istoric al localitiîţilor din judeţ11l Arad, Ed.
de Vest „Vasile Goldiş", Arad, 1997, p. 165-166; Kozma Pal, Zanind vtirmegye
foldrajzi,statisztikai es torteneti leirtisa, Cluj-Napoca, 1848, p. 13-33.
12 Serviciul Judeţean Arad al Arhivelor Naţionale (S.J.A.A.N.), Mârki Sândor, Fond personal
(F. pers.), f. 38-39; Marki Sandor, Arad vârmegye es Arad szabad kirâly vâros tdrtenete, voi. II,
Arad, 1895, p. 165.
13 Andrei Veress, Documente privitoare la istoria Ardealului, Moldovei şi Ţiîrii Româneşti, voi.
IX, Bucureşti, 1929-1939, p. 200.
14 S.J.A.A.N., Colecţia manuscrise, nr. 109, f. 255 (Catastrnm locornm populoson1m regni
Hungariae 1774 concinnatum/ Lista locurilor populate ale Regatului Ungariei în 1774/).
15 Nagy Ludovicus, Notice politico-geografico-statistice inclyti regni Ungariae partiumque eidem
adnexarnm tomus primus, voi I, Buda, 1828, p. 31; Archivum Dioecesanum Rom.-Cat.
Timisorensis (A.D.Rom.-Cat.T.), F. Colecţia de schematisme (C. Sch.), Catalocus venerabilis
cleri Dioecesis Csanadiensis pro anno 1810, Szegedin, 1810, p. 23; Ibidem, 1828, p. 44-45.
16 I.O. Suciu, Dicţionarul istoric al localităţilor din Transilvania, voi. I, Ed. Academiei,
Bucureşti, 1967, p 406; Alexandru Roz, Kovach Geza, op. cit., p. 165-166; Fenyes Elek,
Magyarorsztig Geographiai Sz6ttira, III, Pesten, 1851, p. 115; S.J.A.A.N., Colecţia manuscrise, nr.
109, f. 255; Silvestru Moldovan, Nicolae Togan, Dicţionarul numirilor de localiti'iţi cu
populaţiune românească din Ungaria, Sibiu, 1900, p. 147; Idem, Dicţionarul numirilor de localită,ti
cu populaţiune românească din Ungaria, Ed. Asociaţiunii, Sibiu, 1919, p. 117.
17 Somogy Gyula, Arad szabad kirtilyi vtiros es Arad vtirmegye kdzsegeinek leirasa, Arad, 1913, p.
180-181.
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maghiari, slovaci, evrei18 • Afirmaţia a fost susţinută de bogata colecţie de
schematisme găsită la Episcopia Romano-Catolică de Timişoara 19 . Mai
trebuie subliniat că cele două lumi diferite, a baronilor şi a autohtonilor
români, a fost trasată de bariere mentale. De pildă, şi astăzi, bătrânii
satului povestesc că ei nu mergeau spre casă prin parcul Staţiunii, ci pe
,,drumul de fier", adică pe actuala şosea, care cândva era, cu aproximaţie,
drumul mocăniţei20_
În conivenţa acestora, menţionăm inventarierea toponimică
efectuată în zonă, din dorinţa de a aşeza o cărămidă efortului de
salvgardare a patrimoniului imaterial. Denumirile „Izoi" (,,Iso"), ,,Ciopoi"
(coama de deal cu izvor~, ,,Câmpul Nireşti" (podiş), ,,Pancoi" (vârf de
munte), ,,Fântâna lui Vlad" (izvor de munte), ,, Băile nemţilor" (mina
părăsită), ,,Cristeasca" (la moară), ,, Butuşasca", ,,Corbu", ,,Cristapasca"
(arătură) 21 ,
,,Podu lu Ţurca", ,,Pietroasa", ,,pă părău lu Oloi", ,,Valea
Lungă" 22 le-au moştenit şi transmis din generaţie în generaţie. Şi la Rănuşa
întâlnim toponime precum „Părăul Vulpii", ,,Orzâna", ,,Valea Fânurilor",
,, V a 1ea C reţu1u1.,, , ,, ze1ea N eagrav"23 .
Satul Rănuşa a fost şi el o veche aşezare românească, atestată
documentar în anii 1553, 1561 sub denumirea de Rona, Kisr6na (1556),
Rănuşa (1602) ori Ravna (1806)2 4 . Primele nuclee de locuire, formate din 56 case, au fost semnalate pe dealurile numite Codruţeşti, Munteneasca,
Rămnişoara, Lac, Vulpe, Moţ, etc. Familiile originare au purtat nume
româneşti, Codruţ, Bortiş, Moţ şi, ulterior, loja, descendentă tot din Codruţ.
Prin anul 1950, bătrânii locului povesteau că, în urmă cu mai bine de 200
de ani, un tânăr din familia Codruţ a fost răsplătit pentru faptele de vitejie
antiotomane. Atunci, acesta a intrat în posesia localităţii Rănuşa25.

18

*...,.., Recensământul din 1880. Transilvania, Traian Rotariu (coordonator), Ed. Staff,

Bucureşti,

1997, p. 38-39; ......*, Recensământul din 1900. Transilvania, Traian Rotariu
(coordonator), Ed. Staff, Bucureşti, 1999, p. 90-93; - , Recensământul din 1910. Transilvania,
coordonator Traian Rotariu, Ed. Staff, Bucureşti, 1999, p. 80-83.
19 A.D.Rom.-Cat.T., C. Sch., Catalogus venerabilis cleri dioecesis csanadiensis pro anno 1824,
Szegedin, p. 44-45; Ibidem, 1827-1828, p. 44-45; Ibidem, 1832, p. 32-33; Ibidem, 1834, p. 32-33;
Idem, 1837, Temesvari, 1837, p. 97-98; Ibidem, 1839, p. 82-83; Ibidem, 1847, p. 77-78; Ibidem,
1848, p. 83-84.
20 Informaţie orală primită prin bunăvoinţa d-nei Maria Groza (,,a lu văru Haiu"),
locuitoare din Moneasa.
21 Somogy Gyula, op. cit., p. 180-181.
22 Informaţie orală obţinută prin bunăvoinţa d-nei Brânduşa Voian, localnică din Moneasa.
23 Informaţie orală obţinută prin bunăvoinţa dlui Florin Hopârda.
24 Alexandru Roz, Kovach Geza, op. cit., p. 205.
25 Arhiva Primăriei Moneasa (A.P.M.), Nicolae Palade, Monografia comunei Moneasa, 1964,
manuscris, f. 2.
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3. Incursiuni din istoria medievală spre modernitate
Împletirea istoriei celor două localităţi, Moneasa şi Rănuşa, cu cea a
domeniului şi Cetăţii Dezna a fost certificată de numeroase documente ale
perioadei medievale. Aceasta ne obligă să coborâm în timp, pentru a
surprinde relatări despre vremurile apuse ale acestei zone 26 •
Din 1318, cu unele intermitenţe, s-a aflat sub administraţia
regalităţii maghiare. Apoi, vreme de aproape două veacuri a aparţinut
familiei nobiliare Losonczy 27 .
În anul 1347, teritoriul menţionat îl regăsim alături de domeniul
Pâncotei în titulatura lui „Magister Frnnciscus Castela1111s de Pankota et de

Desnye" 28 •
Patru decenii mai târziu, o însemnată parte a comitatului Zărand a
fost înglobată uriaşului domeniu al familiei Losonczy, ce cuprindea
Pâncota, Ineu şi Dezna. De ultimul aparţineu 80 de sate. Amintiţii nobili au
intrat în posesia lui în urma donaţiei efectuate, în 11 februarie 1387, de
către regele Sigismund 29 . În primele decenii ale veacului XV, a fost amintit
voievodatul Deznei30 . Din 1472, întinsul teritoriu a intrat în administrarea
comandantului Cetăţii Ineului31 . Până la organizarea paşalâcului de Buda,
aceste terirorii şi-au păstrat autoritatea administrativă 32 .
Potrivit însemnărilor unui document din 20 martie 1475,
securitatea zonei a fost afectată şi de divergenţele dintre familiile nobiliare
Losonczy şi Banffy, înrudite între ele. La numai câţiva ani, în 1516, Dezna
şi satele aparţinătoare, printre care Moneasa şi Ravna (Rănuşa), s-au aflat
în posesia văduvei Losonczy Ştefan 33 .
Dezastrul de la Mohacs, din 1526, a armatei feudale maghiare a
declanşat noi conflicte între Ioan Zapolya, sprijinit de turci, şi conducătorul
armatei imperiale, Ferdinand de Habsburg. În acel timp, Cetatea Dezna şi
alte fortificaţii de pe Valea Crişului Alb au trecut în subordinea lui Ioan
Zapolya34 • De atunci şi până în 1540, cand s-a stins din viaţă, Zapolya şi-a
menţinut stăpânirea şi în comitatul Arad.
Marki Sandor, op. cit., p. 224.
Cornelia Bodea, ,,Cetatea Deznei", în Hotarul, Arad, II, 1937, p. 44; Adrian Andrei Rusu,
George Pascu Hurezan, Cetăţi medievale din judeţul Arad, Arad, 1999, p. 47; Marki Sandor,
op. cit., voi. I, p. 227.
28 Cornelia Bodea, op. cit., p. 44.
29 Ibidem, p. 45.
30 Ştefan Pascu, Voievodatul Transilvaniei, III, Ed. Dacia, Cluj Napoca, 1986, p. 522.
31 Marki Sandor, op. cit, voi. I, p. 393.
32 Kozma Pal, op. cit, p. 11.
33 ***, Aradul permanenţă în istoria patriei, p. 129; Cornelia Bodea, op. cit, p. 46; Somogyi
Gyula, op. cit., p. 123.
34
***, Aradul permanenţă în istoria patriei, p. 128-129.
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Nemulţumită

de situaţia creată, nobilimea germanofilă l-a
desemnat ca rege al Ungariei pe Ferdinand de Habsburg. La rândul său,
Zapolya a solicitat protecţie ortomanilor, recunoscând, astfel, suzeranitatea
sultanului Suleiman al II-lea. Graţie lor, şi-a păstrat stăpânirea asupra
Transilvaniei, Crişanei şi Banatului. Ulterior, conflictele dintre cei doi
pretendenţi la tron au fost diminuate prin încheierea păcii de la Oradea.
În 1541, Buda a fost cucerită de către otomani şi tranformată în
paşalâc. Noua politică a schimbat statutul politic al Transilvaniei, care
devine principat autonom sub suzeranitate turcească.
Conflictele dintre otomani şi imperialii, conduşi de generalul
Castaldo, au stabilit o nouă configuraţie politico-strategică. O mare parte a
zonei Aradului a trecut, pentru o scurtă perioadă de timp, sub ocupaţie
habsburgică. Un deceniu mai târziu, în 1551, pentru o vreme, armata
turcească a recucerit unele fortificaţii de pe Valea Mureşului. Coliazarea
forţelor domnitorilor români, a secuilor, a mercenarilor germani şi
spanioli, a flotelor transilvănene ale lui Martinuzzi şi a celor imperiale ale
lui Castaldo a contribuit la înfrânerea garnizoanelor turceşti 35 .
Ofensiva otomană a fost continuată de puternicul sultan Suleiman
al II-lea. Numeroase puncte strategice defensive au fost recucerite, iar
Cetatea Dezna a dat-o în stăpânire fiului lui Zapolya, principele Ioan
Sigismund. În 1567, ultimul a donat-o lui Gheorghe Bebek. Ea a ajuns sub
două stăpâniri, transilvăneană şi otomană, din partea turcească fiind
controlată de begul din Ineu 36 , prin intermediul ostaşilor turci, al căror
nume au fost consemate în conscripţia lui Halul, respectiv a lui Moharem
Cselebi. Nedreptăţile la care au fost supuşi creştinii din jurul cetăţii l-au
îndemnat, în 25 martie 1590, pe principele Sigismund să înainteze un
protest paşei de Timişoara. El a subliniat că, de la începutul stăpânirii,
locuitorii acestei zone au achitat tribut ambilor proprietari.
Orientarea pro habsburgică a principelui Sigismund Bathory a pus
capăt, pentru scurt timp, stăpânirii otomane în aceste părţi 37 . Din anul
1593, cei care nu au aderat la noua politică externă a acestuia au fost
consideraţi trădători, fiind pedepsiţi cu confiscarea proprietăţilor şi a
familiei. Printre ei se număra şi Kendy Francisc, proprietarul Cetăţii
Dezna. Mai mult, acesta a fost bănuit că a complotat împotriva principelui
pentru a-l detrona şi exila.
Prin hotărârea Dietei de la Alba Iulia a celor trei stări ale
Transilvaniei, Cetatea Dezna, târgul Sebiş, 47 de sate întregi, inclusiv
Ibidem, p. 137-138.
Somogy Gyula, op. cit., p. 123; ***, Timişoara 700. Pagini din trecut
p. 55-59.
37 Marki Sandor, op. cit., vol. II, p. 4, 14, 161.
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şi

de azi, Timişoara, 1969,

Rănuşa,

7 puste, minele de fier şi izvoarele termale de la Moneasa au fost
donate, în 24 aprilie 1595, lui Kornis Gaspar de Goncz-Rusca, consilier,
căpitan din Huszt şi comite suprem al Maramureşului. Peste doi ani,
acesta a intrat în posesia lor38 . Câţiva ani mai târziu, el a susţinut
diplomatic şi militar planurile lui Mihai Viteazul de a anexa Transilvania,
comitatele Bihor, Solnocul de Mijloc, Maramureşul, Zărandul şi Crişana cu
toate cetăţile aparţinătoare, precum şi de a reintra în posesia cetăţilor
Felnac, Cenad şi Timişoara. El a dispus apropiaţilor săi să faciliteze
călătoria lui Mihai Viteazul spre Austria, unde urma să ducă tratative cu
împăratul Rudolf al Il-lea39_
Sprijinul acordat de suveran domnului muntean a permis reluarea
ofensiei antiotomane. După înfrângerile suferite, garnizoanele turceşti au
părăsit atât Cetatea Ineu, în 22 octombrie 1595·10, cât şi teritoriile stăpânite
de ei. După bătălia de la Şelimbăr, sistemul defensiv al zonei arădene, s-a
aflat sub comanda lui Mihai Viteazul.
În semn de preţuire, Kornis Gaspar, unul dintre căpitanii care au
luptat alături de Mihai Viteazul în bătălia de la Şelimbăr, reprezentant al
Aradului în Sfatul din Transilvania, a fost răsplătit pentru serviciile
militare, intrând în posesia domeniului şi Cetăţii Dezna. Chiar şi după
înfrângerea de la Mirăslău, Kornis Gaspar i-a fost alături lui Mihai
Viteazul. În drumul pribegiei, a trecut prin părţile Aradului, găsind
adăpost la acesta 41 • Unii cercetătorii maramureşeni au susţinut că, în lupta
de la Guruslău, Kornis Gaspar a luptat alături de Bathory, pentru că, între
timp, Mihai Viteazul s-a împăcat cu generalul Basta, care-i ocupase
posesiunile. Se pare că, în timpul bătăliei, acesta a încercat să fugă de pe
câmpul de luptă, dar a fost prins şi ucis de o ceată de ostaşi de-ai lui
Mihai42 . Paradoxal, scrierile arădene îl menţionează, mai târziu, pe Kornis
Gaspar, care în urma graţierii, a căpătat vechile teritorii.
La începutul secolului al XVIl-lea, otomanii au reluat ofensiva.
Principele Transilvaniei a luat măsuri de întărire a unor fortificaţii. În 8
august 1608, locuitorii din jurul Cetăţii Dezna au fost scutiţi de orice

38

Fabian Gabor, Arad vtirmegye leirtisa historiai geographiai es statisztikai, val. I, Buda, 1835, p.
223-228; Marki Săndor, op. cit., voi. II, p. 18, 165, 195-196, 198-199, 255; Somogy Gyula, op.
cit., p. 123; Alexandru Filipaşcu de Dolha şi Petrova, Istoria Maramureşului, Ed. Gutinul,
Baia Mare, 1997, p. 93 (Kornis Gaspar a deţinut funcţia de castelan al Hustului din 1571; S-a
căsătorit cu Ileana, fiica lui Petru din Dolha, înrudit cu cele mai de seamă familii nobiliare
româneşti).
39 Mărki Săndor,

op. cit., voi. II, p. 33.
***, Aradul permanenţă în istoria patriei, p. 142.
41 Valeria Velcea, Ioan Velcea, Octavian Mândruţ, op. cit., p. 50-51.
42 Alexandru Filipaşcu de Dolha şi Petrova, op. cit., p. 93.
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rabotă.

Ei aveau

obligaţia

de a contribui la fortificarea acestui punct

defensiv
Contextul politic creat a convins Dieta să ia unele măsuri
administrative. În 15 mai 1612, aceasta a decis ca domeniul şi Cetatea
Dezna să fie administrate de Kerestesy Paul de Nagymegyer şi de soţia sa
Nemes Doroteea. În primăvara următorului an, 27 martie 1613, ei au intrat
în posesia bunurilor. Noul proprietar, din data de 22 octombrie 1612, a
preluat şi funcţia de ban al Lugojului şi Caransebeşului.
Peste câţiva ani, acesta a piedut posesiunile din pricina refuzului de
a preda turcilor Cetatea Lipovei. Principele transilvănean, Gabriel Bethlen
l-a considerat trădător pe omul lui Bathory. Aceste teritorii au fost
restituite lui Kornis Gaspar, care fusese graţiat în urma hotărârii Dietei din
23 februarie-6 martie. Toate încercările de a intra din nou în posesia
vechilor pământuri ale lui Kerestesy Paul de Nagymegyer şi, apoi, ale
fiului său Francisc, au fost în zadar.
În temeiul diplomei princiare din 1 noiembrie 1633, Cetatea Dezna,
împreună cu cele 39 de sate aparţinătoare, 2 bunuri parţiale şi 6 puste, au
intrat, apoi, prin moştenire, în posesia lui Kornis Sigismund, fiul lui Kornis
Gaspar, comitele suprem al Zărandului şi Bihorului. În timpul
administraţiei acestuia, otomanii au încasat pe lângă impozitul obişnuit şi
taxe pe căruţe şi luntre. Un an mai târziu, din pricina jafurilor, principele
transilvănean, Gheorghe Rakoczi I, a ordonat căpitanilor cetăţii să distrugă
bandele turceşti.
Din 3 noiembrie 1648, odată cu trecerea în nefiinţă a lui Kornis
Sigismund, bunurile au revenit prin moştenire nepotului său, Kornis
Francisc. În 1651, el a fost deposedat de proprietăţi, în urma acuzaţiilor
aduse de municipalitatea comitatului Zărand că ar fi neglijat menţinerea
ordinii publice în jurul Deznei. în tot acest timp, Kerestesy Paul şi-a
revendicat fostele domenii avute în folosinţă44.
La rândul său, principele Gheorghe Rakoczy II a fost preocupat de
menţinerea sistemului defensiv. Ofensiva din 1657 împotriva Poloniei, l-a
costat scump. Otomanii au declanşat noi războaie. Victorioşi, ei au
instaurat un regim mai sever în aceste părţi4S_ în 8 octombrie 1658,
amintitul principele l-a desemnat pe Veer Gheorghe, căpitan al Cetăţii
Dezna. Cu puţinii oameni rămaşi, Kornis Francisc nu a putut face faţă
ofensivei turceşti 46 . Fortăreaţa a căzut în mâinile lor, după o negociere, care
43 .

Marki Sandor, op. cit., voi. II, p. 54.
Ibidem, p. 55-56, 59, 165,196, 198-199, 264; S.J.A.A.N., Marki Sandor, F. pers., f. 69, 82;
Somogy Gyula, op. cit., p. 123.
45 "'""*, Aradul permanenţă în istoria patriei, p. 148.
46 Marki Sandor, op. cit., voi. II, p. 114.
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se referea la dreptul garnizoanei cetăţii de a pleca. Din situaţia
administrativ-teritorială, înaintată de paşa Hasin noului comandant al
cetăţii Ineului, reiese că un număr de 40-60 de sate au intrat în posesia lor.
Războiul devastator a avut consecinţe demografice şi economico-sociale
grave47 .
Indignaţi, autorităţile şi principele transilvănean Apaffy au făcut
demersuri diplomatice către Poarta Otomană de a reface satele distruse şi a
asigura securitate locuitorilor. Ei au reclamat abuzurile, jafurile şi răpirile
de copii din Ţara Zărandului. Acestea au fost perfectate în urma vizitei
personale a principelui la Constantinopol. Marele vizir lbrahim a efectuat
o anchetă. Ca urmare, spahii găsiţi vinovaţi au fost pedepsiţi 48 •
La scurtă vreme, au fost reluate războaiele aush·o-otomane.
Insecuritatea a afectat viaţa economico-socială şi cotidină a locuitorilor.
Mulţi şi-au căutat refugiul în zone mai liniştite.

4. Istorii scrise. Istorii trăite (secolele XVIII-XXI)
Încheierea conflictelor militare austro-turce cu pacea de la
Karlowitz, a avut drept consecinţă intrarea Aradului şi zonei Mureşului
sub stăpânire habsburgică. Teritoriul de la sud a aceluiaşi râu a rămas sub
ocupaţie otomană.

Din iunie 1701, potrivit planului strategic al generalului
Stahremberg, elaborat în 29 august 1699, pe linia Mureşului s-au stabilit
primele unităţi grănicereşti, care au avut centrul la Arad. În primăvara
anului 1702, Consiliul de Război le-a repartizat în teritoriul cucerit. Unul
dintre centre a fost Dezna, privită ca o regiune periferică a sistemului
defensiv comitatens. Atraşi de avantajele materiale şi financiare, numeroşi
tărani s-au înrolat în aceste unităti. Nemultumită că nu are cine să le mai
lucreze pământurile, nobilimea a încercat să-i transforme în iobagi49.
Conflictele sociale au destabilizat viaţa economică şi politică a zonei.
Noile achiziţii teritoriale, respectiv comitatele Arad şi Zărand,
intrate în stăpânirea Erariului au necesitat o administrare eficientă. În
deceniul trei al veacului al XVIII-lea, acesta le-a dat spre folosire
potenţaţilor vremii. Prin diplomele din 27 octombrie 1726 şi din 11
februarie 1732, două plase ale comitatului Zărand, constând din 122 de
sate şi 82 de puste; precum şi domeniul şi Cetatea Dezna, din 1732so, au
I

I

I

Aradul permanenţă în istoria patriei, p. 149; Marki Sandor, op. cit., voi. II, p. 198-199.
Fabian Gabor, op. cit., p. 13-15.
49 ***, Aradul permanenţă în istoria patriei, p. 155-156.
so Somogy Gyula, op. cit, p. 123.
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fost donate aproape în întregime ducelui italian, Rinaldo de Modena, în
semn de recunoştinţă pentru serviciile aduse coroanei habsburgice5 1 .
Politica reformistă de tip iluminist, aplicată în domeniul
administrativ, economic, social, politic, şcolar, cultural, a constituit
preambulul unei societăţi modernizate, ancorată realităţilor europene ale
acelei perioade. Legislaţia în domeniul administrativ a vizat reînfiinţarea
în 1741 a comitatului Arad. Trei ani mai târziu, în cadrul adunării generale
a municipalităţii comitatului Arad, organizată la Zărand, în 26 septembrie
1744, Consiliul Locumtenenţial Regal Maghiar a decis alipirea plaselor
Ineu şi Zărand la comitatul Arad. Actul a intrat în vigoare la 2 octombrie
anul menţionats2.
Măsurile legislative ale reformismului luminist, starea de siguranţă,
dar şi dorinţa noilor autorităţi de a cunoaşte numărul supuşilor a impus
organizarea unor recensăminte. Potrivit conscripţiei din 1747, în Moneasa
au fost mentionate
cinci familii de români, veniti
,
, din comitatul Bihor. La
Rănuşa, au fost amintite şase familii de români. Analiza datelor furnizate
relevă statutul social şi situaţia materială a locuitorilor53 .
După încheierea războaielor austro-prusace, prin pacea de la
Aachen, din 25 noiembrie 1748, Erariul a donat din nou, la 1 februarie
1749, bunurile imobile ducelui de Modena. Fiindcă acesta nu le-a putut
administra, în 17 martie 1773, aceeaşi autoritatea le-a donat comitelui
suprem al Aradului, contelui Fekete Gheorghe de Galandha.
Dintr-un raport al municipalităţii comitatului Arad, datat în 18 iulie
1776, se desprindea că Erariul a deţinut câte o mină de fier la Moneasa şi
Dezna Veche, iar familia Iosa (loja), una la Ravna (Rănuşa) 54 . Ducele Ercole
Rinaldo de Modena, fiul lui Francisc III de Mutina, a solicitat, în 1787, să-i
fie schimbate posesiunile din Ungaria cu bunurile situate în Italia.
Ulterior, Administraţia domeniilor erariale a hotărât parcelarea şi
vinderea întinsului domeniu al ducelui de Modena 55, unor nobili maghiari
şi austrieci. Ei au urmărit valorificarea resurselor naturale şi dezvoltarea
economică în domeniul exploatărilor miniere, forestiere, de calcar, etc.
Spre sfârşitul veacului al XIX-lea şi începutul următorului, s-au
resimţit evoluţiile economico-sociale ş1 politice asupra localităţilor

Marki Sandor, op. cit., voi. II, p. 304; Nicolae Bocşan, Contribuţii la istoria iluminismului
românesc, Ed. Facla, Timişoara, 1986, p. 31.
52 Marki Sandor, op. cil, voi. II, p. 82, 324, 358.
53 Gheorghe Ciuhandu, Românii din Câmpia Aradului de acum două veacuri, Arad, 1940,
Anexe, p. 217,219.
54 Marki Sandor, op. cit, voi. II, p. 367, 381, 848-849.
55 Ibidem, p. 375; Gaal Jeno, Arad vârmegye es Arad szabad kirâlyi vâros kăzgazdasâgi,
kăzigazgatâsi es kăzmuvelodesi allapotcinak leirâsa, Arad, 1898, p. 171-172.
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Moneasa şi Rănuşa. Familii nobliare au achiziţionat întinse teritorii ale
comitatului Arad. Unul dintre ei a fost şi baronul Nevery Alexa de GyulaVărşand, care împreună cu fratele său, Iosif, au cumpărat mai multe
posesiuni în Banat. Satele Moneasa şi Rănuşa au ajuns şi ele în proprietatea
familiei Nevery56, în anul 1804, prin mărturisire ereditară, de la Szotoviky
Francisc57 .
La rândul său, Carol Nevery a moştenit şi cele două aşezări. După
moartea lui, un nepot, Alexandru, a devenit noul proprietar. În anul 1847,
acesta a vândut întregul domeniu, cu suma de 800.000 fl. contelui
Waldstein Wartemberg Cristian (1794-1858) 58 .
În vara anului 1891, în 1 iulie, fiul moştenitor al contelui, Waldstein
Ernest-Francisc, a înstrăinat posesiunile sale soţiei contelui Friedrich
Wenckheim, Cristina, cu suma de 1.000.000 fl 59 . Si
satul Rănusa,
în urma
,
'
unor procese dintre moştenitorii familiei l6sa şi noul proprietar Walstein a
intrat în posesia amintitei contese60 . Domeniul cuprindea 21 de comune în
care locuiau 11.323 de suflete. Suprafaţă totală a fost de de 32.933 jugăre
cadastrale Gug. cad.), din care 5.335 jug. cad. formau terenul arabil, 27.367
jug. cad. pădure şi 227 jug. cad. erau neproductive. Impozitul anual s-a
ridicat la 3.679 fl. şi 9 cr.61_
Raţiunile de ordin economic şi turistic l-au împins pe contele
Wenckheim Frideric să edifice calea ferată îngustă Sebiş - Moneasa,
Fabrica de Topit Fier de la Sebiş, să amenajeze cuptoarele de ars calcar şi să
contribuie la promovarea turismului62 .
Se spune că, în luna septembrie a anului 1893, baronul ar fi invitat
perechea imperială să participe la inaugurarea căii ferate decovil Sebiş
Moneasa63.
La finele secolului XIX, modernizările şi interesul economic sporit
de potenţialul turistic au contribuit la ridicarea prestigiului Moneasei.
Înlesnirea accesului în zonă a dinamizat prezenţa unor personalităţi ale
vieţii politice şi culturale. Românii din aceste părţi au susţinut mişcarea
memorandistă. Memorandul românilor din Transilvania a fost înaintat
Curţii din Viena, la 28 mai 1892. Elaborarea lui a fost decisă în cadrul
În cimitirul catolic din Moneasa se găseşte o piatră funerară, care atestă prezenţa familiei
Nevery în localitate. Fotografia este cuprinsă în această lucrare.
57 Fabian Gabor, op. cit, p. 75.
58 Marki Sandor, op. cit., voi. II, p. 690; Gaal Jeno, op. cit, p. 171-172.
59 Marki Sandor, op. cit., voi. 11, p. 718.
60
***, ,,În cestiunea Familiei Ios'a din Ravn'a", în Biserica şi Şcoala, Arad, XI, 1887, nr. 9,
1/13 martie, p. 65.
61 Gaal Jeno, op. cit., p. 171-172.
62 Marki Sandor, op. cit., voi. II, p. 718.
63 Stela Simon, Povestiri din Moneasa, Ed. :vtarineasa, Timişoara, 2009, p. 34.
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conferinţei naţionale din 1887 a Partidului Naţional Român. Într-o primă
etapă,

de redactarea lui s-a ocupat scriitorul Ioan Slavici. După înaintarea
documentului şi implicarea memorandiştilor într-un proces politic ce s-a
desfăşurat la Cluj, liderii politici au derulat acţiuni de solidaritate. În acest
context, consemnăm prezenţa în zona Sebiş-Moneasa a lui I. Russu Şirianu,
care în cadrul unor adunări populare a explicat obiectivele şi importanţa
solidarităţii naţionale 64 •

Reluarea activităţii politice a românilor din aceste părţi a marcat o
apropiere dintre liderii politici români şi lumea satelor, prin implicarea
intelectualilor şi sătenilor în campaniile electorale. La scrutinul electoral
din 1906, în cercul electoral Ineu, Ioan Suciu, sprijinit de avocaţi, preoţi şi
învăţători, a desfăşurat o amplă campanie electorală din 13 aprilie şi până
la sfârşitul aceleiaşi luni. În 22 aprilie, acesta s-a întâlnit şi cu alegătorii din
Moneasa şi Rănuşa65_
„Cursul istoriei a plămădit în comuna arădeană, aparţinătoare de
plasa Sebiş 66 , pulsul evenimenţial zbuciumat al secolului XX. Primul
Război Mondial, înfăptuirea Marii Uniri, precum şi regimurile politice, au
schimbat, în mare parte, destinul şi vieţile monesenilor" 67 •
Definit de eruditul profesor universitar dr. Ioan Bolovan „întâia
conflagraţie care a zguduit din temelii conştiinţa contemporanilor datorită
numărului mare de victime, a multiplelor consecinţe economice, politice,
demografice ... , Primul Război Mondial a fost ... primul conflict
industrializat..., adăugând o nouă dimensiune a luptelor şi generând
conceptul de „război total" 6B.
Sentimentul loaialist faţă de împărat, manifestat în rândul ,
intelectualităţii, dar şi imboldul dat de autorităţi pentru apărarea avutului
şi familiei au mobilizat sătenii. ,,Oameni săraci şi fără prea multă pregătire
au fost nevoiti să îndure ororile celor două războaie mondiale. Au fost
încartiruiţi la ordinul autorităţilor maghiare (şi) sau româneşti şi duşi pe
front. Memoria lor au transmis-o urmaşilor", aşa cum sublinia Felicia
Aneta Oarcea.
Cuvântul acasă a rămas pentru unii dintre ei doar un vis. Ei nu sau mai întors la cei dragi, au căzut în lupte, apărând pământul patriei:
Solomon Bortiş, Ioan Brad, Teodor Brad, Ilie Ciupertea, Alexandru
Ciupertea, Terentie Coşa, Sinesie Coşa, Alexandru Dragoş, Mihai Dronca,
I

*.,...,,, Aradul pennanenţă în istoria patriei, p. 317-318, 321.
Tribuna, Arad, X, 1906, nr. 71, 15/28 aprilie, p. 3.
66 Somogy Gyula, op. cit., p. 180-181.
67 Felicia Aneta Oarcea, Spiridon Groza, op. cit., p. 31.
68 Ioan Bolovan, Primul Război Mondial şi realităţile demografice din Transilvania. Familie,
moralitate şi raporturi de gen, Ed. Şcoala Ardeleană, Cluj-Napoca, 2015, p. 12.
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Vasile Dronca, Miron Groza, I. Nutu Groza, Ilarie Groza, Ioan Groza,
Alexandru Groza, David Hopârda, Ilica Lingurar, Ioan Lingurar, Traian
Miclea, I. Neşu Macarie, Florea Moţ, Ion Papai, Alexandru Porşoară,
Francisc Perko, Mihai Perta,
Ioan Roman, Ştefan Şodinca, Ilarie Şodinca,
,
Mihai Toader, Ioan Voian69 .
În cursul lunilor noiembrie-decembrie ale anului 1918, în
localităţile comitatului Arad s-au constituit Consiliile Naţionale Româneşti
Comunale şi Gărzile Naţionale. Din ordinul Consiliului Naţional Român
„în fiecare comună mare sau mică să se aleagă de obştea satului un
consiliu naţional în frunte cu preoţii şi intelectualii din localitate, care ... va
conduce toate treburile obşteşti, deci va fi depozitarul suveranităţii
naţionale în acea comună". În majoritatea comunelor, preoţii şi învăţătorii
au fost reprezentanţii de seamă ai tuturor acţiunilor socio-politice,
culturale şi economice ale ţărănimii7°.
Consiliile Naţionale Româneşti, constituite la nivelul comunelor,
aveau următoarele atribuţii: aprovizionarea cu alimente, stabilirea
preţurilor, inventarierea bunurilor domeniale în vederea repartiţiei lor
ulterioare, delimitarea sectoarelor silvice, aprovizionarea cu lemne a
populaţiei, rechiziţionarea lemnelor de foc din pădurile proprietarilor,
ajutorarea văduvelor şi orfanilor de război, a săracilor şi soldaţilor întorşi
de pe front, preluarea şcolilor de stat, introducerea limbii române în
administraţie şi instituţii de învăţământ7 1 .
Consiliul Naţional Român Central a decis la 2/15 noiembrie ca în
fiecare comună, în termen de 12 zile, să fie organizate alegeri pentru
desemnarea delegaţilor ce urmau a participa cu credenţionale la Adunarea
Naţională Română de la Alba Iulia. Ulterior, se întocmea un proces verbal,
semnat de preşedinte, notar şi oameni de încredere72.
Spre sfârşitul lunii noiembrie, în cercurile electorale ale comitalului
Arad s-a trecut la alegerea deputaţilor şi a supleanţilor lor. Ei au fost
I

69

A. Şc. Gen. ,,Gheorghe Groza" Moneasa, Nicolae Palade, Lista eroilor, căzuţi în Primul

Război

Mondial, manuscris, f. nenr.
Dr. Laurenţiu Oanea, Unirea de la Alba Iulia din 1 Decembrie 1918, manuscris, Bucureşti,
iunie 1964, f. 115 (Manuscrisul se află în Colecţia de Istorie a Complexului Muzeal Arad,
nr. inv. 2314.); Felicia Aneta Oarcea, Şcoala şi societatea în comitatul Arad (1867-1918), Ed.
Gutenberg Univers, Arad, 2012, p. 506.
71
George Manea, ,,Activitatea Consiliilor naţionale române şi a gărzilor naţionale române
din judeţul Arad", în Ziridava, VIII, Arad, 1977, p. 315; Fragmentul se regăseşte în Felicia
Aneta Oarcea, Şcoala şi societatea ... , p. 507.
72
Alexandru Porţeanu, ,,Documente despre activitatea Consiliilor şi gărzilor naţionale
române din judeţul Arad (noiembrie 1918-februarie 1919)", în Ziridava, VI, Arad, 1976, p.
437-439.
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investiţi

de populaţie cu vot de încredere, primind câte un credenţional, cu
care participau la Adunarea de la Alba Iulia73 •
Consiliile locale şi gărzile naţionale au jucat un rol important în
susţinerea ordinii şi siguranţei publice, în apărarea avutului şi siguranţei
persoanelor. Ele au constituit primele alcătuiri politice şi militare ale
populaţiei româneşti, având menirea de a menţine solidaritatea naţională 74 •
Soldaţii întorşi de pe front au fost îndemnaţi prin conţinutul
documentului Manifestul către Naţiunea Românii să adere la Sfatul Militar
Român să poarte „simbolul mândru al suveranităţii naţionale, tricolorul şi
este supus numai şi numai Consiliului Naţional Român" 75 • Cei care doreau
să facă parte din aceste structuri aveau obligaţia de a depune următorul
jurământ: ,,Eu jur atotputernicului Dumnezeu, cum să întru toate voi fi cu
credinţă şi supunere către G.N.R. ... , care este supremul for al naţiunii
române ... Conştiu de datorinţele ce ne impun vremurile istorice de azi, jur
că în toate manifestările vieţii mele voi fi fiu credincios naţiunii unitare
române şi nu voi ridica mâna mea asupra fraţilor mei, locuiască pe orice fel
de teritor politic. Aşa să-mi ajute Dumnezeu !" 76 .
Lipsa alimentelor, mai ales în ultimul an al războiului, a afectat
toate structurile sociale „poporul, nu-şi dădeau seama de evenimentele
care se petrec în lume. Grijile alimentare, scumpetea îi preocupau mai mult
decât marea politică" 77 .
Sfârşitul conflagraţiei mondiale a deschis noi speranţe. Viaţa grea
de după război, sărăcia lucie, sistarea activităţii de exploatare la carierele
de piatră şi marmură au aruncat mare parte dintre familii la limita
supravieţuirii. Ei au fost obligaţi să plece spre alte zone pentru a-şi putea
întreţine familiile 1s.
Conform ordonanţelor Consiliului Dirigent, au fost trimise „foile
de conscriere să le supună primăriilor comisiilor de opiniune şi să le
subştearnă prim pretorilor pentru a sta veri ajutoarele". Primpretorii erau
aceia care asigurau sumele de ajutor de război 79 • Copiii monesenilor,
precum Ida Perko, fiica mai mică a lui Ferencz Perko, orfană de război, a

Doru Bogdan, Dr. Ioan Suciu-Părinte al patriei, Ed. Viaţa arădeană, Arad, 1999, p. 73.
***, Marele Război în memoria bănăţeană 1914-1919, Ar ,1logie, editie, studii şi note de
Valeriu Leu şi Nicolae Bocşan, Presa Universitară Clujear Cluj-Napoca, 2012, p. 90.
75 Laurenţiu Oanea, Unirea de la Alba Iulia ... , f. 116-117.
76 George Manea, op. cit., p. 343.
71 ***, Marele Război în memoria bănăţeană 1914-1919, p. 83.
78 Horia Medeleanu, Artişti plastici arădeni, Arad, 1973, p. 26.
79 Ioan Nichin, Monografia administrativă a judeţului Arad. Realizările administraţiei româneşti
de la Unire până în anul 1938, manuscris, f. 100.
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primit un carnet de orfană şi ajutor bănesc lunar din partea Ministerului
Sănătăţii şi Ocrotirii Sociale80 .

Schimbările

administrativ-teritoriale intervenite după Unirea din
1918 au afectat structura demografică şi pe cea a proprietăţii. Chestiunea
optanţilor a obligat proprietarii întinselor domenii să-şi reorienteze
oportunităţile. Conjunctura internaţională creată a împins desfăşurarea
negocierilor cu Statul Român spre renunţarea la vechile posesiuni a unui
număr mare de proprietari maghiari sau germani. Printre ei s-au aflat şi
urmaşii contelui Wenckheim.
Trasarea noilor frontiere şi aplicarea prevederilor Tratatului de la
Trianon (4 iunie 1920) au impus constituirea unei comisii interaliate de
delimitare a graniţei de vest. Aceasta a luat fiinţă în 1 august 1921, la Paris
în virtutea articolelor 29 şi 46 a amintitului document. Preşedinte al
acesteia a fost desemnat generalul de brigadă Robert Meuniers1. În
septembrie 1922, Prefectura Judeţului Arad anunţa sosirea acestuia în Arad
şi solicita colonelului Dumitrescu asigurarea transportului spre Moneasa,
la ora 4 dimineaţas2.

°

Colecţia de documente a familiei Groza-Ziegler din Moneasa, Carnetul de identitate al
orfanei de război Ida Perko; Felicia Aneta Oarcea, Spiridon Groza, op. cit., p. 32.
81 Alexandru Lapedatu, ,,Notre frontiere de l'ouest", în Cele trei crişuri, Oradea, XIX, 1938,
nr. 9-10, septembrie-octombrie, p. 170.
82 S.J.A.A.N., F. Prefectura Jude/ului Arad (F.P.J.A.), dos. 58/1922, f. 1.
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După

instaurarea administraţiei româneşti, judeţul Arad a fost
în 217 comune, repartizate în 10 plăşi. Din plasa Borossebes
(Sebiş) au făcut parte şi comunele Kisr6na şi Menyhaza83 .
În 3 mai 1922, prin adresa Judecătoriei de Ocol Buteni nr. 593/1922
a fost aprobat contractul încheiat la 26 februarie 1901 între domeniul
văduvei contelui Fridrich Weinckheim ca vânzător şi composesoratul
urbarial din Sebiş asupra imobilelor de sub nr. topografic 1425/b-5 în
extindere de 141 jugăre cadastrale 1026 stânjeni cadastrali. Prin acest
contract, domeniul se putea folosi exclusiv pentru păşunat84.
Aceste demersuri au contribuit la aplicarea reformelor agrară,
administrativă, economică, fiscală, etc.
La un an de la încheierea contractului de vânzare-cumpărare între
domeniul văduvei Wenckheim din Sebiş şi composesoratul urbarial local,
s-a aprobat hotărârea Regiunii Silvice Lipova din Judeţul Arad 85 ca
suprafaţa teritorial-administrativă a Monesei să treacă în administraţia
fondului forestier al amintitei aşezări. După aceea, autorităţile au trecut la
parcelarea pământurilor şi la împroprietărirea unor săteni.
Familiile beneficiare a unor suprafeţe agricole, grupate generic în
,,colonii", le enumerăm în cele ce urmează.
„Din Colonia dr. Groza (cartierul Smelţ) au fost împroprietăriţi
Carolina Horga, Alexandru Ilieş, Adam Miclea - expropriat în favoarea lui
Ştefan Gărdău, Gavrilă Ilieş - expropriat în favoarea lui Ştefan Gărdău,
Ştefan Noiga, Ioan Crişan - expropriat în favoarea lui Nicolae Ionciuc,
Petru Ancuţa, Feri Papai, Marcu Gavra - expropriat pe seama lui Mihai
Groza, care l-a vândut; Ioan Forcău, Zaharia Miclea, Şandor Broanda,
Roman Mariş - expropriat pe seama lui Petru Mariş, Vasile Beldea, Silvian
Şodinca - expropriat pe seama lui Ioan Ardelean, care l-a vândut cu
contract; Iosif Varga, Witt Ana, Pepi Hopârda, Mihai Ilieş (cantonier la
CA.P.S. Sebiş), Ioan Bun, Nicolae Posa, Florian Groza, Ştefan Brondău
(cantonier la CA.P.S.), Kulic Terezia, Pavel Druia, Simion Vanei, Kusovsky
Costan, Boic Ludovic (Lajos), Ioan Ilieş - expropriat pe seama lui Gavrilă
Ilieş; Ioan Macovei, Antoniu Dulin (pădurar CA.P.S.), Iuliana Barabas
(Hess).
împărţit

83 Ioan Nichin, op. cit., f. 11. La începutul manuscrisului, J· .,m Nichin a subliniat că „La 24
septembrie 1938 - în urma ordinului cu nr. 1030/1938
Rezistentei Regale a Ţinutului
Timiş - am primit din partea d-lui colonel Mihail Dol 1Ceanu, prefectul de atunci al
judetului Arad, însărcinarea să compun, în termen de 6 luni, Monografia Administrativă a
judeţului Arad, cuprinzând istoricul judetului Arad de la preluarea imperiului până

astăzi".
84
85

S.J.A.A.N., F.P.J.A., dos. 31/1922, f. 2-4.
Ibidem, f. nenr.
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Colonia Georgescu (,,Grădina Mare") a fost formată din următoarii
împroprietăriţi: Sofia Groza, Gheorghe Tipei, Moise Cator, Gligor Dragoş
şi Mărioară Brad, Terentie Coşa, Solomon Şodinca, Persida Voian, Maria
Groza (Cristina Brad), Octavian Tămăşdan, Edmund Titteldorf, Soţia lui
Stanomir Ioan - Melania Dragoş, Florian Groza, Ioan Boşcai, Zoller Iuliu,
Kulic Francisc, Ilarie Şodinca, Gal Vilma (Ghedeon), Mihai Posa,
Alexandru Popa, Pavel Condea, Pavel Barna, Ioan Şodinca, Samuilă Groza,
Traian Condea, Solomon Groza, Nedeczky Carol, Ştefan Neamţu,
Kaufman Adalbert, Ana Groza, Vasile Condea, Terentie Dronca, Florian
Groza (colonelul), Ilarie Condea, Vasile (Veselie) Brad. Au mai fost
împroprietăriţi în urma Reformei agrare din 1921, pe baza hotărârii din
19.11.1925, nr. 70 a Judecătoriei de Ocol Buteni şi Barie Groza, Marişca
Sabău, Petru Docoli, Simion Barna, Ştefan Crişan, Schmidt Nicolae, Mihai
Varga" 86 .
În 6 iunie 1922, printr-o adresă a pretorului plasei Sebiş adresată
subprefectului judeţului Arad, s-a relatat despre o neînţelegere între
Societatea Anonimă de Industrie de Lemne şi Mine din Sebiş care dispunea
de permis pentru exploatarea pădurii Moneasa, în detrimentul sătenilor,
care în baza Legii agrare au beneficiat de pădure comunală 87 .
Împărţirea teritorial-administrativă a României, în baza legislaţiei
aferente, a stabilit ca cele două aşezări, Moneasa şi Rănuşa, să intre în
categoria comunelor rurale, integrate plasei Sebiş, care cuprindea 49 de
comune rurale. Plasa Sebiş a fost împărţită în secretariate comunale şi
secretariate cercuale. Moneasa şi Rănuşa au făcut parte din secretariatul
cercual Deznass.
Prin decizia Ministerului de Interne nr. 908, din 21 ianuarie 1939, în
conformitate cu dispoziţiile Legii Administrative din 14 august 1938 s-a
efectuat o nouă delimitare a comunelor judeţului Arad. Pretorul plasei
Sebiş a fost dr. Teodor Popa, secretar de plasă Petru Ponta, iar notar
cercual, cu sediul la Dezna, a fost Iancu Nicolici89 .
Odată cu alegerea unei conduceri locale, care să gestioneze situaţia
administrativă şi economico-socială, cele două aşezări aveau să parcurgă o
nouă perioadă care să le marcheze identitatea în contextul interbelic
A.P.M., Hotărârea nr. 70/1921 a Judecătoriei rurale Buteni, f. neinv.; Felicia Aneta Oarcea,
Spiridon Groza, op. cit., p. 32-33.
87 S.J.A.A.N., F.P.J.A., dos. 51/1921-1922, f. 7.
88 ***, Împărţirea administrativă a României însoţită de legea pentru unificare administrativă,
Bucureşti, 1926, p. 10; George Alexianu, Repertoriul general alfabetic al tuturor codurilor,
legilor, decretelor-legi, convenţiuni, decrete, regulamente, etc. 1 ianuarie 1860-1 ianuarie 1940, A-L,
Bucureşti, 1940, p. 14; Monitorul Oficial din 10 X 1925, p. 11270; C. Martinovici, N. Istrati,
Dicţionarul Transilvaniei, Banatului şi celorlalte ţinuturi alipite, Cluj, 1921, p. 11, 167.
89 Ioan Nichin, op. cit., f. 33, 38.
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românesc al structurilor create. Organele administrativ-teritoariale s-au
străduit să asigure un cadru de funcţionare şi de stimulare a exploatării
resurselor existente. În acest sens, au aprobat diverse concesiuni firmelor
sau persoanelor particulare, uneori chiar localnicilor înstăriţi, contra unui
impozit.
Ororile celui de-al Doilea Război Mondial au zguduit cursul firesc
al Monesei. Din arhiva Primăriei, am alcătuit o listă a celor mobilizati, care
au primit ajutor de concentrare. Din păcate, parţialitatea documentului nu
permite aflarea tuturor celor mobilizaţi pe fronturile europene. Aceste
ajutoare s-au atribuit în baza unor criterii, care făceau referire la situaţia
materială şi la cea familială. De pildă, celor care mai aveau membrii din
familie mobilizaţi, părinţi tineri sau „nu îndeplinesc instrucţiunile" 90 nu li
se acordau. Cu toate acestea, 71 de moneseni s-au bucurat de acestea
(Anexe, Tabelul 1)91 .
Aceeaşi sursă documentară, a consemnat anul şi data concentrării
şi desconcentrării (de) pe front. Unele dintre persoane au fost declarate
dispărute, fie au murit pe front, fie au căzut prizonieri. Aurel Brad a fost
declarat dispărut, Ioan Brad a căzut prizonier în Rusia şi s-a întors în 1945
cu Divizia de Voluntari din Rusia, Pavel Condea a căzut prizonier în Rusia
în noiembrie 1944 şi s-a întors acasă, în România, în anul 1946; Aurel Brad
a „cerut drepturi tranzitorii" şi apoi a fost declarat dispărut. Între timp,
căzuse prizonier în Rusia92.
Unii nu s-au mai întors la vetrele lor. Eroii rămaşi pe fronturile
Europei au fost: Aurel Bortiş, Aurel Condea, Ioan Coşa, Terentie Groza,
Mihai Groza, Spiridon Groza, Kusovski Ladislau, Tănase Scrofan, Terentie
Şodinca, Szucs Peri93_
Câţiva ani mai târziu, învăţătorul Nicolae Palade din Moneasa a
cerut autorităţilor „să se facă mausoleu de marmoră, în memoria celor
dispăruţi, în cimitirul creştin ortodox din Moneasa cât mai urgent
posibil" 94 .
În actele Prefecturii arădene au fost înregistraţi patru invalizi, patru
văduve şi doi orfani de război95_
I

A.P.M., Evidenţa ajutoarelor de concentrare 1943-1946, p. 1, 21, 31.
Ibidem, p. 1-46.
92 Ibidem, p. 1, 4; Informaţie orală obţinută prin bunăvoinţa regretatului profesor Spiridon
Groza, din Moneasa.
93 Felicia Aneta Oarcea, Spiridon Groza, op. cit., p. 35.
94
A. Şc. Gen. ,,Gheorghe Groza" Moneasa, Nicolae Palade, Lista eroilor căzuţi în al Doilea
Război Mondial, manuscris, f. nenr.
95 S.J.A.A.N., F.P.J.A., Acte aditive, dos. 7400/1944, f. 46-50.
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Bătrânii satului, martori ai acelor vremuri, povestesc cum armatele
române au venit dinspre Bihor în frunte cu „ un miliţan Cosma".
Încremenite în mentalul colectiv, momentele dramatice, petrecute în
familia unei localnice octogenare răzbat din relatarea „Şi-atuncea el o luat
trei căruţe şi le-o dus. Şi-or încărcat hainele, mobila şi-or plecat cu căruţa
baci Zaharie, baci Feri şi unchiul Szanto. Aceştia doi au fost unguri".
Cosma „o vrut să-i ducă să-i prăpădească. Eda voia lui D-zeu n-o fost aşa.
Or fost lupte şi bombe şi ... cumva te s-o despărţit şi ei or fugit acasă".
Aceeaşi a relatat o altă istorie trăită, cea despre „ unchioaia Ţili", de
etnie germană. Aceasta nu a putut părăsi satul şi a fost nevoită să se
căsătorească cu cel mai sărac om, pentru a nu fi denigrată. ,,Ăsta, Cosma, o
zâs către unchioaia Ţili: Şi-amu eşti nemţoaică ? - că pă bărbatu-su l-o luat
şi l-o dus. O vrut să-l ducă în Regat şi să rămână p-acolo" 96 .
Episoadele vieţii din vremea războiului au rămas cu timpul doar
amintiri dureroase.
Ostilitătile
militare au afectat si
Perimetrul ei a
,
, forfota din Statiune.
,
intrat în carantină, fiind înconjurat cu gard de scânduri. Aici au fost aduşi
răniţi, printre care numeroşi greci. Unii dintre ei, după însănătoşire s-au
căsătorit cu localnice97 • Costas Ivanilis, preşedintele comunităţii elene din
Craiova, a fost unul dintre partizanii greci, primiţi în cenh·ul de invalizi
între august-noiembrie 194998 .
~ .'
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Interviu cu d-na Eva Szabo, locuitoare din Moneasa.
Informaţie orală obţinută prin bunăvoinţa dlui Terentie Groza, fost funcţionar al Băilor
Moneasa; Felicia Aneta Oarcea, Spiridon Groza, op. cit., p. 36.
98 Gabriela Boagiu, ,,Dinamica documentului „deschis" sau despre caracterul explorativ al
colecţiilor de povestiri ale vieţii. Studiu de caz - Comunitatea elenă din Craiova", în Elena
Rodica Colta (coodonator), Hărţi etnografice, migraţii, schimbări de peisaj cultural, Ed.
Etnologică, Bucureşti, 2016, p. 59; Imaginea de sub text face parte din Colecţia de fotografii
a distinsului domn Ujj Janos.
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Anul 1944 a marcat prezenţa primilor evacuaţi.
În luna februarie 1944, a fost întocmit un Plan de acţiune referitor la
primirea şi adiipostirea evacuaţilor, materialelor şi animalelor în comuna
Moneasn. Autorităţile locale au acţionat în funcţie de ordinele primite de la
Prefectura Judeţului Arad. La gară, evacuaţii erau aşteptaţi de către Mihai
Şodinca. Ştefan Brandais era responsabil de încălzirea sălilor de aşteptare,
cu lemne puse la dispoziţie de către şeful gării C.A.P.S. Echipele, aflate sub
conducerea lui Vasile Şodinca şi Pavel Condea, au preluat evacuaţii.
Persoanelor sosite li s-a servit imediat un ceai cald şi pâine de la Cantina
Şcolară, care se afla sub conducerea d-nei învăţătoare Elisabeta
Bărbuceanu, ajutată de doamnele Floare Chioran, Zina Şodinca şi Silvia
Palade. ,,Cantina va fi înzestrată în termen de 24 de ore cu cele necesare, în
care scop Comitetul de Patronaj, afat sub conducerea preotului Lazăr loja a
constituit şi a responsabilizat:
·
a. Echipa compusă din 6 persoane, care colecta mobilierul şi
vesela necesară şi anume: 50 bucăţi linguri, 10 bucăţi laviţe
(bănci), 30 bucăţi scaune, castroane, 10 bucăţi căni pentru apă,
50 bucăti farfurii, 50 bucăti tacâmuri, 50 boluri şi 4 cratite".
Materialul s-a aflat în gestiunea amintitului preot.
b. O altă echipă formată din 7 persoane aduna pentru cantină 30
kg untură, 40 kg făină, 40 kg făină de porumb, 100 kg cartofi, 10
kg slănină, 10 kg mazăre, 10 kg varză, 40 kg zarzavaturi.
Alimentele au fost preluate de către învăţătorul Gheorghe
I

f

f

Bărbuceanu.

Cantina Şcolară a fost pusă la dispoziţia tuturor evacuaţilor.
Dimineaţa erau serviţi cu o cană de lapte cald şi pâine, la prânz şi seara cu
masă caldă. Laptele pentru cele 70 de persoane a fost colectat de la
persoanele nominalizate de către primar. Pâinea era preparată zilnic de
către Florea Dragoş şi Simeon Groza, din făina pusă la dispoziţie de
Comitetul de Patronaj. Acestea erau servite de „fetele extraşcolare".
Lemnele pentru încălzirea sălilor de aşteptare ale gării, sălii mari a
comunei şi a cantinei erau asigurate de Primărie. ,, Localul pentru cantină,
sala nr. 1 de la Băile Moneasa, hotelul de sus, înzestrată cu mobilierul
necesar din magazia băilor dată în grija lui Condea Pavel/Şodinca
Ambrosie, iar încălzitul sălii se va face cu lemne de la Primărie".
Serviciul de asistenţă medicală a fost asigurat gratuit de medicul de
circumscripţie dl. dr. Teodor Mişca. Transportul persoanelor bolnave la
Dezna revenea Primăriei.
Evacuaţii cu situaţie materială, care puteau să-şi asigure traiul
zilnic şi aveau posibilitatea de a-şi procura alimentele, după ce au
beneficiat timp de 5 zile de serviciile autorităţilor comunale, aveau datoria
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de a se descurca pe cont propriu. Cei care se dovedeau a fi incapabili,
beneficiau în continuare de gratuitate 99 .
În afară de Băile Moneasa, evacuaţii mai puteau fi cazaţi la:
funcţionarii: Titteldorf Edmond (4-6 persoane) şi Ilarie Şodinca (4-6
persoane), iar ţăranii la următoarele familii: Cichi Francisc (3 camere, 6
persoane), Ilarie Condea (5 persoane), Sinerie loja (2 persoane), Iosif Jiţa
loja (2 perosane), Vasile „Ţuşca" loja (2 persoane), Ioan Nuţu Groza (4
persoane), Simeon Groza (2 persoane), Gheorghe Condea (3 persoane),
Antiţa Groza (2 persoane), Cristina Şodinca (3 persoane), Nicolae Groza (2
persoane), Iosif Canţler (4 persoane), Mihai Dragoş (4 persoane), Mihai
Ardelean (4 persoane), Vasile Draghici (2 persoane), Spiridon Groza (2
persoane), Ioan Carpine (2 persoane), Vasile Brad (4 persoane), Maria
Valentici (4 persoane), Dănilă Condea (2 persoane), Nicolae Groza (2
persoane), Pavel Condea (2 persoane), Iosif Ghedeon (4 persoane), Sucsi
Francisc (2 persoane), Iuli loja din Rănuşa ( persoane), Toth Francisc (3
persoane), Florea Iacob (2 persoane).
Cărăuşii nominalizaţi de primar care asigurau transportul
evacuaţilor şi a bagajelor acestora au fost: din Moneasa: Pavel Dragoş,
llarie Condea, Vasile Condea, Ioan Groza, Simeon Groza, Nicolae Groza,
Terentie Groza, Florea Dragoş, Todor Dragoş, Nedeschi Carol, Pavel
Ciupertea, Alexandru Papai; din Rănuşa: Terentie Iacob, Ioan loja
,,agronomul", llarie Burta, Teodor Druia, Gheorghe Bortiş.
Echipele responsabile de conducerea refugiaţilor la adăposturi au
fost: echipa 1: Vasile Şodinca, Samuil Groza, Florea I. Adam Groza, Pavel
Barna, Ambrosie $odinea, N edeschi Carol, Dănilă Con dea, Dănilă Posa,
Ioan Carpine, Aurel Miclea; echipa 2: Pavel Condea, Nicolae Groza, Dănilă
Dragoş. Din echipa de colectare a veselei făceau parte: Simeon Groza,
Terentie Groza, Florea Vanti Groza, Ioan Groza, Pavel Groza 100; din cea de
strângere a alimentelor: Nicolae Palade (şeful echipei), Ghenadie Brad,
Mihai Dragoş, Roman Groza, Găvrilă Groza, Ioan Ciupertea, Iuliu Bogdan.
Tinerii extraşcolari care adunau laptele din comună erau: Dănilă Groza
(şeful echipei), Adalbert Herţeg, Ioan loja, Pavel Redac, Ioan Pantea, Carol
Vanei, Ioan Ciupertea, Gheorghe Şodinca, Gheorghe Groza, Vasile Groza.
Fetele extraşcolare care se ocupau de distribuirea alimentelor au fost:
Mărioara Nica (şeful echipei), Elena Groza, Mărioara Condea, Viorica
Groza, Elisabeta Crişan, Eva Dronca, Elena Dragoş, Mărioara Groza,
Brânduşă Groza şi Mărioara Şodinca. Echipa de curieri ce stătea la
dispoziţia Primăriei era compusă din: Mihai Groza (şeful echipei),
99

A.P.M., Planul de primire al refugiaţilor, dos. 1/1944, f. 270-271.
Ibidem, f. 273-275, 277-278, 296.
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Alexandru Dragoş, Ludovic Herţeg, Dănilă Brad, Ioan Şodinca, Leontin
Groza, Vasile Groza; din Rănuşa: Alexandru loja, Teodor Codruţ şi
Terentie Crişan101_
Locuitorii care au pus la dispoziţia refugiaţilor lapte au fost: Ilarie
Condea, Vasile Condea, Simeon Groza, Ioan I. Groza, Ioan Brad,
Alexandru Brad, Valer Şodinca, Vasile Groza, Sinesie loja, Ioţa Voian,
Alexandru Groza, Gheorghe Condea, Pavel Şodinca, Pavel Groza, Pavel
Dragoş, Gavrilă Groza, Nicolae Groza, Terentie Groza, Florea Groza,
Spiridon Groza, Dănilă Groza, Vasile Draghici, Gheorghe Şodinca, Pavel
Ciupertea, Ioan Nuţu Dronca, Aurel Miclea, Alexandru Miclea,
Pantelimon Nica, Terentie Dronca, Vasile Brad, Barie Groza, Pavel Barna,
Petru
Simeon Sodinca,
Iosif Sodinca,
Pavel Druia, Vasile Crisan
si
,
'
'
'
Ancuţa 102 .

Conform textului Legii asupra rechiziţiilor, din 27 februarie 1940 şi
a celei a Consiliului de Miniştrii, nr. 79, din 10 februarie 1944, lui
Szentgyorgyi Emil i s-a ordonat să cedeze, la 20 mai 1944, consilierului
Nicolae Popescu o cameră la parter, cu acces la bucătărie. La ultima dată
amintită, acesta a înmânat cheile împreună cu întreg inventarul imobilului
Primăriei pentru a o pune la dispoziţia autorităţilor în vederea cazării
evacuaţilor103.

În vila Balogh au fost rezervate camere pentru familia colonelului
Barbu şi dnei Valea, în 11 mai 1944104.
Zielinski Zina, de 27 de ani, din Arad, strada Şincai, a primit
Buletin nominal de evacuare, în 10 iunie 1944. Împreună cu sora sa Emilia,
copiii şi servitorii au plecat cu trenul spre Moneasarns.
O familie din judeţul Bălţi, compusă din Petre Beşliu (diriginte), cu
soţia Ana, de 21 ani, şi soacra Zenai Peţea, ambele casnice, a fost evacuată
la Moneasa. Ileana Jiva, împreună cu fetiţa de 5 ani, domiciliate în
Timişoara, s-au refugiat, în 26 iunie 1944, la ruda lor, preotul Lazăr loja,
din Moneasa.
Prefectura Judeţului Arad a repartizat în satul Rănuşa pe
electricianul dl Pavel Bica, din Ploieşti, şi familia lui Gheorghe Grindei, de
profesie chelnerJ06_

Ibidem,
Ibidem,
103 Ibidem,
104 Ibidem,
10s Ibidem,
10& Ibidem,
101

102

f.
f.
f.
f.
f.
f.

279-282.
306.
94, 179.
197.
147-148.
80-81, 85.
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În cursul lunilor aprilie şi mai, au sosit numeroşi evacuaţi. O parte
din ei, i-am nominalizat în următorul tabel, respectând fidel rubricatura şi
informaţiile documentului Plnnul de primire al refu~iaţilor:
Date personale
ale capului de familie

Vârsta

Gradul de
rudenie

Numele şi prenumele
Data naşterii
Profesia
Starea civilă
Toronciuc Vladimir
Sotia: Elena David
27 mai 1901
20.09.1921
Secretar comunal
Casnică
Căsătorit
Fiu: Octavian
14.09.1942
Groza lda1D7
Fiică: Groza Mariana
29 noiembrie 1915
16.10.1940
Casnică
*
Căsătorită
Fiică: Groza Florina
27.11.1942
Servitoare:
Brânduşă Elena
17.11.1927
Soţia inginerului
Fiică
Antoniu,
MargaretalD8
1913

.........

Data sosirii
Actul de evacuare

,r,;s
:::s
'-'
'-' r,;s

'3
o

....l

~

CJ

22 ani
~- ·..=.

:::s

1 an,
6 luni
4 ani

b.O
ro
"O
(C

CJ)

::i

,..
.::

>(C

u<:.J

11 aprilie 1944
Ordin de evacuare
al Preturii Sebiş,
nr.846/1944
13 aprilie 1944
Ordin de evacuare
al Prefecturii Arad,
nr.5817/1944

1 an,
6 luni
16 ani

3 ani

.

"O

ro

Casnică

<

Căsătorită
Soţia doctorului
Demian Draghina

*

*

1 octombrie 1905
Casnică

13 aprilie 1944
Ordin de evacuare
al Prefecturii Arad,
nr.5842/1944

Căsătorită
Soţia doctorului
Heretiu, Emilia1D9
1907
Casnică

Căsătorită

Fiu: Dinu

11 ani

13.09.1933
Fiu: Cornel
1.07.1936

8 ani

Ibidem, f. 240-241 (Lui Titteldorf Eduard i s-a adus la cunoştinţă de către Primăria locală,
în 13 aprilie 1944, că urma să pregătească trei camere situate la parter dnei căpitan Groza,
împreună cu două fetiţe şi o servitoare.).
108 Ibidem, f. 239 (Lui Titteldorf Eduard i s-a adus la cunoştinţă de către Primăria locală, în
13 aprilie 1944, să pregătească o cameră dnei inginer Antoniu Margareta.).
109
Ibidem, f. 238 (Prefectura a aprobat, în 13 aprilie 1944, cererea de evacuare a soţiei dlui
avocat Simion Damian şi a soţiei medicului primar al Spitalului Judeţean Arad, dr. Miron
Here\iu.).
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Cojocaru
Florentina110

Fiu: Dan

16 ani

11 aprilie 1944

11 iulie 1900

21.12.1927
Mihaela
15.11.1931

2 ani

Ordin de evacuare
al Chesturii

Profesoară
Văduvă

Fiică:

Omărăscu Ioan
4 decembrie 1899
Avocat

Bucureşti şi

45 ani

Ordinul de
evacuare al
Prefecturii Arad,
nr.5921/1944

65 ani

11 mai 1944
Buletin de
evacuare, nr. 16
Ordinul
subprefectului

*

:\iecăsătorit

Petcovici Silvia111
1 ianuarie 1910

:\famă: Sidonia
9.04.1975

Casnică

Casnică

Căsătorită

Fiu: Tiberiu
3.02.1939
Fiu: Mircea
9.08.1941
:\'epoată: Hermina
22.05.1928
Fiică: Eva
20.02.1936
Servitoare

Vetter Maria 112
26 martie 1903
Casnică

4 ani
3 ani

·-....,.,,....
CJ

;J

16 ani

u

;J

C0

15 mai 1944
Buletin de
evacuare nr. 233,
eliberat de
Chestura Poliţiei
Arad
19 mai 1944

8 ani
6 ani

Necăsătorită

-o(tl

...

<
Popa Iustin 113

Soţie:

6 ianuarie 1908
Notar

4.02.1909
lnvătătoare
Servitoare

8 ani

*

*

Căsătorit

Rusu Irina 114
16 noiembrie 1898

Demetra

şi

35 ani
(tl

~

~,,a
CJ

::9

u <
... -o

<

(tl

Ordinul Prefecturii
Arad, nr.
5921/1944
19 mai 1944
Ordin de evacuare

Judeţului

Ibidem, f. 234-235 (În conformitate cu Decizia M.A.I. nr. 833, art. 1, alin. 3 şi a J.C.M. nr.
79, din 11 februarie 1944, au primit ordin de evacuare din Bucureşti la Moneasa dna
profesor Florentina Cojocaru cu doi copii şi o servitoare. Ei urmau a fi cazaţi în Vila Balog.
Proprietarul a fost obligat să pusă la dispoziţie 2 camere: una situată la parter, iar alta la
etaj.).
111 Ibidem, f. 195 (Văduva Petcovoci Silvia a primit Buletin de evacuare la Moneasa, în 25
aprilie 1944.)
112 Ibidem, f. 184-185 (Vetter Maria a primit Buletin de evacuare, în 14 mai 1944. Ea a fost
însoţită de fiica sa, de d-na Maria Horga şi a fost cazată în casa lui Iosif Ghedeon din
Moneasa.).
113 Ibidem, f. 181, 183 (În 18 aprilie 1944, Primăria Moneasa a primit ordin de încartiruire a
lui Iustin Eugen Popa şi a soţiei sale, însoţiţi de un servitor, evacuaţi din Basarabia.
Locuitorul Barie Şodinca a fost rugat să pună Ia dispoziţia sus menţionaţilor o cameră la
parter şi un adăpost pentru cai.).
114 Ibidem, f. 182. (Proprietarul Alexandru Balog a fost obligat, la 19 mai 1944, să o cazeze pe
d-na Irina Rusu în camera nr. 4, de la etaj.).
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Profesoară

al Chesturii
Poliţiei Arad,
nr. 141

de
conservator
~ecăsătorită

Barbonţa Paul 115

Soţia:

25 februarie 1907
Avocat

Fiica: Ana \1aria
25.07.1925
Fiu: Alisandru
30.02.1940

Căsătorit

N eag:a Maria
21 mai 1903

:\'eaga Cristina

*

19 ani

*

!'CI

....

!'CI

o

4 ani

*

-~
,.

.a

:--

*

*

Văduvă

Casnică

Sursa: notele 107-115.

Potrivit Ordinului nr. 5.920/28 mai 1944 al Prefecturii Judeţului
Arad, primarul Ioan Şodinca le-a solicitat evacuaţilor să se înregistreze la
Primărie, în timp de 5-10 zile pentru a evita o altă evacuare 116 . La coborâre
din tren, cu toţii se supuneau vizitei medicale, iar cei peste 15 ani aveau
datoria de a prezenta actele de identitate 117 .
Preţurile fixate pentru camerele ocupate de ei au fost următoarele:
pentru o cameră cu două paturi, mobilată şi dotată cu lenjerie necesară 6.000 lei/lună; pentru o cameră fără lenjerie, mobilată - 4.000 lei/lună.
Refugiaţii din NE-ul Ţării au beneficiat de 50% reducere din preţurile
fixate. Tariful camerelor la casele localnicilor varia ca preţ. Cei care
solicitau o cameră mobilată şi dotată cu lenjeria necesară erau obligaţi să
achite 4.000 lei, iar pentru una fără lenjerie - 2.000 lei118.
Ordinul Ministerului Afacerilor Interne. Direcţia Ordinei Publice
nr. 6.510, din 7 iunie 1944, venea cu precizarea că ucenicii şi ucenicele din
colonia de vară de la Moneasa nu aveau dreptul de a circula pe străzi
numai în costume de baie119_
Serviciul Administrativ al Prefecturii Judeţului Arad a sesizat
faptul că mulţi dintre proprietarii care au primit evacuaţi sau refugiaţi i-au
cazat în camere ne1g1enice şi lipsite de mobilierul aferent, chiar dacă
înainte existase. Asemenea cazuri contraveneau legislaţiei în vigoare.

Ibidem, f. 96-97 (Paul Barbonţa, avocat la Întreprinderile Municipiului Timişoara, a
solicitat generalului de divizie Silviu Banciu, prefectul judeţului Arad, evacuarea în
comuna Moneasa împreună cu familia (soţia Cristina Barbonţa, fiica Ana Maria, fiul
Alexandru, soacra, văduva Maria Moga) deoarece era originar din aceste părţi. Acesta s-a
stabilit în casa lui Barie Şodinca).
116 Ibidem, f. 134.
117 Ibidem, f. 201-202.
ns Ibidem, f. 126.
119 Ibidem, f. 142.
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Primăriile

au fost solicitate să întreprindă verificări la spaţiile de cazare şi
să semnalizeze neregulile1 20 •
Printr-o adresă a Prefecturii Judeţului Arad, Biroul Evacuaţilor nr.
5920/211/1944, emisă de Ministerul Afacerilor Interne s-a adus la
cunoştiinţă tuturor autorităţilor faptul că toţi cei evacuaţi erau obligaţi a
presta muncă fie în funcţie de pregătirea profesională, în gospodăriile în
care au fost plasaţi, fie în folosul comunităţii. S-a constatat că în unele
comunităţi s-au infiltrat falşi evacuaţi din dorinţa de a fi ajutaţi de Stat.
Femeile erau obligate să muncească. Toţi cei care refuzau erau fie duşi la
lagărul de la Camna Uud. Arad) fie, în cazul femeilor, în Sudul Basarabiei.
Autorităţile locale aveau obligaţia de a raporta orice probleme celor din
Arad 121 . Angajarea în diverse activităţi se impunea şi din pricina
constrângerii de a-şi achita cele trei salarii compensatorii primite ca avans
la momentul plecării. Timp de 12 luni, lor li s-a reţinut din salariu 122 •
Periodic, prin adrese oficiale, s-a comunicat organelor centrale
situaţia fiecăruia. ~otarul comunei Moneasa, Ioan Chioran, a înaintat o
situaţie Preturii Plasei Sebiş din care reiese că doamnele profesoare
Florentina Cojocaru a fost plasată şi era remunerată, iar Irina Rusu, nu.
Ana Maria Barbonţa urma cursurile şcolii primare 123 •
În anul 1948, la Moneasa au existat trei invalizi de război şi 13
văduve de război: Florinca Bortiş, Elena Scrofan, Aurora Condea, Floare
Brad, Sofia Bortiş, Măriuca Coşa, Cristina Şodinca, Persida Voian, Elena
Miclea, Elena Perţa, Pepi Hopârda, Rozalia Perţa, Perko Jozsefina, iar la
Rănuşa: Eugenia Groza, Minodora Coşa, Marina Crişan, Lucreţia Codruţ,
Brânduşa Pop, Anisia Voian124 •
Perioada postbelică a adus schimbări semnificative în viaţa
economico-socială, politică şi culturală. Instaurarea regimului comunist a
îngrădit libera exprimare şi simpatiile ori implicarea politică a localnicilor.
,,Monesenii relatează, când sunt întrebati, istorii, din umbra memoriei,
despre rezistenţa anticomunistă" 1 25.
Procesul de comunizare s-a manifestat şi prin colectivizare. Toate
aşezările au resimţit aceste transformări economice. Alterările vieţii
I

120
121

122

Ibidem, f. 164.
Ibidem, f. 191-192.
Ibidem, f. 163.

Ibidem, f. 79.
S.J.A.A.N., F. P.J.A., Acte administrative 1940-1948, nr. inv. 1298, dos. 21/1948, f. 3, 5, 47.
125 Despre această perioadă a scris Felicia-Aneta Oarcea, ,,Istorii din umbra memoriei.
Despre rezistenţa anticomunistă în localităţile Almaş şi Moneasa din judeţul Arad", în
Cosmin Budeancă, Florentin Olteanu, Iulia Pop (editori), Rezistenţă anticomunistă. Cercetare
ştiinţificii şi valorificare muzeală, Ed. Argonaut, Cluj-Napoca, 2006, p. 245-255; În această
parte a capitolului au fost inserate fragmente din studiul menţionat.
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monesenilor au fost stocate cu grijă. Recuperarea momoratelor locale, sub
forma interviurilor, contribuie la confecţionarea unor decupaje de viaţă
socială a comunităţii. Unii relatează despre cei care s-au opus colectivizării
ori au fost bănuiţi că au pactizat cu legionarii. Părtaşi la evenimente,
martori oculari ai acelor vremuri, ori moştenitori ai istoriei orale
conservate în familie, ei povestesc cu emoţie despre acele vremuri.
Timpul a cicatrizat rănile lăsate de comunişti în vieţile şi conştiinţa
sătenilor. Realităţile de atunci au putut fi trecute prin filtrul actualei
perioade trăite, însă nu fără oarecare reţinere.
Politica asimilationistă
a identitătilor
individuale în unele colective
.
,
a căpătat, în perioada comunistă, o notă caracteristică, promovată de Stat.
Inocularea utopiei societăţii egalitariste a manipulat cadrele activiste ale
partidului, care au pus în aplicare teoriile partidului.
Memoratele au permis reconstituirea politicii discriminatorii a
activiştilor de partid faţă de intelectuali ori chiaburi. Monesenii au fost
oameni modeşti, proprietari ai unor pământuri cu fertilitate redusă. Se
ocupau, mai degrabă cu creşterea animalelor, pentru a-şi asigura h·aiul
zilnic. De aceea, ei nu au fost supuşi represiunii aparatului comunist, spre
deosebire de sătenii din Şepreuş, Chisindia, Almaş, etc.
Celor câteva familii mai înstărite: ,,Simion Groza, Văru Oanu, taică
su, Condea (tata fostului primar), baci Ţâlie (Vasile Groza), Lazăr Condea
(fost secretar şi contabil)" le-au fost sporite cotele, ei ,, ... trebuiau să /le/
dea în funcţie de suprafaţa de teren cultivată, de cotele de grâu, porumb şi,
inclusiv, fasole, precum şi alte produse. Recoltele erau destul de mici. Şi
atunci erau situatii
, în care familiile nu mai rămâneau decât cu cereale de
calitatea a treia. La batoză erau un fel de separatoare unde curgea calitatea
I, II, III. Îi luau toată cantitatea dacă nu aveau producţia pe suprafaţă
cerută de ei" 126 .
Aceste măsuri au impins locuitorii la limita supravieţuirii.
Unele au relatat cum alături de bunicile lor au decupat „ blana de
pe cojoc, ca să dea cota cerută; ... şi aşa a terminat Moneasa şi cu oile şi cu
caprele. Deci comunizarea o distrus tot" 127_
Alţii povestesc cum 11 nană Niţa" şi alte femei s-au opus confiscării
cerealelor cu care obişnuiau să meargă la piaţa din Sebiş, pentru a le vinde,
spre a-şi întreţine familia12s.
126

Interviu cu regretatul profesor Spiridon Groza din Moneasa; Felicia-Aneta Oarcea,
,,Istorii din umbra memoriei", p. 250.
127 Interviu cu d-na Florina Groza-Ziegler, nepoata sculptorului Gheorghe Groza, din
Moneasa.
128
Interviu cu d-na loja Cristina şi G.M, locuitori din Monesa; Felicia-Aneta Oarcea,
,,Istorii din umbra memoriei", p. 251.
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„Controlul şi insecuritatea s-au abătut şi asupra celor câteva familii
de intelectuali. Una dintre ele a fost cea a colonelului Florian Groza, care a
fost încadrată în sintagma „ pete la dosar", pentru că d-na Ida Groza era
fiică de nobili, deci nu avea origine sănătoasă, iar dl colonel a făcut parte
din armata fostului regim129_
Asemeni altor aşezări arădene, şi în Moneasa a activat un cuib de
legionari. După război, ei nu au predat armele dobândite autorităţilor
comuniste. Conductorul organizaţiei legionare a fost Vasile Brad. Acesta a
fost condamnat în 1938, apoi, în 1949, cu grupul „Gligor Cantemir", la 5
ani de închisoare, pe care i-a executat la: Arad, Timişoara, Aiud, Gherla, în
anii 1948-1954BO.
Despre el se povesteşte că „ Brad Văsălie, aşa ca o paranteză, îi zicea
familia „ Bună ziua", că el după ce a venit de pe front în Primul Război
Mondial a salutat „ Bună ziua". Şi care Brad Văsălie ? - a lui „ Bună ziua" asta era porecla. Când au venit legionarii la putere, el a intrat în partidul
legionarilor, dar ... nu ştiu oficial sau neoficial. Cert era că toată lumea ştia
despre el că-i legionar. Tata / colonelul Florian Groza/ ce spunea ? - că el
probabil a intrat în „legione romane" care ar fi fost o legiune din Primul
Război Mondial, cu care ar fi ajuns până ... în partea Rusiei şi i-au adus pe
toţi ... în ţară sub denumirea de legiune romană. Poate că el nici nu a ştiut
doctrina legionarilor. Când a auzit de legionari s-a gândit la camarazii lui
din război .... Dar în orice caz, el a fost legionar. Şi ştia de culoarea verde a
legionarilor, pentru care avea un cult. Când intra în cârciumă făcea politică
naţionalistă, ... , dar fără să fie propriu-zis îndoctrinat cu politica lui
Codreanu".
Odată cu instaurarea regimului comunist, toţi cei care pactizau cu
mişcarea legionară şi într-o formă sau alta au pregătit rezistenţa
anticomunistă au fost prinşi, ,, .. .l-au luat imediat după 23 august 1944".
După ce a fost anchetat, Vasile Brad a fost eliberat. Nu pentru mult timp,
fiidcă în urma afirmaţiei unui localnic „ Bradu-i verde până moare", acesta
a fost din nou încarcerat.
Anchetele au continuat şi acasă la familia sa. Cei „doi băieţi, ... D. şi
... V.... copiii, care erau adolescenţi au îndurat nişte bătăi urâte. Culmea-i
129

Interviu cu d-na Nesnera Ghita, cuscra baronului Andrenyi; Interviu cu d-na Maria
Frankl, din Arad; Familiile de baroni, care au fost proprietari, au plecat fie după Marea
Cnire, cum a fost familia baronului Weinckheim, fie le-au fost naţionalizate vilele şi
proprietăţile deţinute în Staţiunea Moneasa); - , Securiştii partidului. Sen,iciul de Cadre al
P.C.R. ca poliţie politică, Marius Oprea (coordonator), Ed. Polirom, Bucureşti, 2002, p. 48;
Felicia-Aneta Oarcea, ,,Istorii din umbra memoriei", p. 251; Felicia Aneta Oarcea, Spiridon
Groza, op. cit., p. 39.
13 Corneliu Cornea, Jurnalul detenţiei politice în judeţul Arad 1945-1989, Ed. Mirador, Arad,
2000, p. 28; Felicia-Aneta Oarcea, ,,Istorii din umbra memoriei", p. 252.
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că

nici nu ştiau unde avea tatăl lor ascunse armele. Nu se ştie, al doilea a
ştiut sau n-a ştiut! Pe V. l-au închis" 131 • Fiul său mai mare, B.V., născut la
23.03.1922, a fost condamnat de Tribunalul Militar Timişoara la 3 ani de
închisoare, pentru nedenunţare părintelui său, pe care i-a executat între
anii 1949-1952132_
După ce au fost supuşi torturile, le-a fost naţionalizată casa ,, ...
poliţistul locuia în casa lor, penh·u că n-avea unde să locuiască iar ei
stăteau cu chirie la stat. Deci, efectiv li s-a luat locuinta în ideea că bătrânul
a fost legionar".
Despre suferinţele îndurate de el şi familie avea să povestească
mai târziu de fiul cel mare, B. V., interlocutoarei noastre: ,,Odată m-am
întâlnit cu baci V. pe stradă, venea cu un sac de grâu şi am vorbit. Şi el
spunea, ... , cât de tare îl dor picioarele pentru că l-au ţinut în beci cu apă
îngheţată în jurul picioarelor, şi câtă bătaie a îndurat... Şi el se considera
nevinovat, că el nu a făcut politică, eventual a vrut să-şi ajute tatăl" 133 .
Acelaşi lucru l-au relatat despre B. V., şi alţi localnici, care au
adăugat şi informaţia că a fost arestat„ pentru că nu au spus că armele erau
ascunse în căpiţa cu fân. / Unul dinh·e copii/ ... când a ajuns la „ podu lu
Ţurca" ar fi recunoscut că ştie unde erau armele, dar era prea târziu. A fost
dus la „Canal" şi nu s-a mai ştiut nimic de el". Ameninţat şi torturat, el a
fost nevoit să schiţeze locul unde a ascuns armele. Cu schiţa în mână,
securiştii au mers la căpiţe, unde au găsit armamentul şi l-au confiscat134 •
,,Între relatările intervievaţilor apar completări, dar şi contradicţii.
În primul memorat informaţia despre locul ascunderii armelor nu a fost
cunoscut, în timp ce, în celelalte, interlocutorii cunoşteau mai multe detalii.
Se certifică istoric faptul că, doar unul dintre copiii familiei Brad a fost
arestat, pentru că celălalt nu apărea consemnat pe lista celor care au suferit
detenţia comunistă în judeţul Arad" 135 .
Mai târziu, Terentie Groza, tatăl meu, fost funcţionar la Băile
Moneasa, a relatat că şi tatăl său, adică bunicul Ilarie, a participat la
întrunirile legionarilor, unde se discutau probleme organizatorice. Cu
I

131

Interviu cu d-na Florina Groza-Ziegler, nepoata sculptorului Gherghe Groza din
Moneasa; Interviu cu dl G.M., locuitor din Monesa Felicia-Aneta Oarcea, ,,Istorii din umbra
memoriei", p. 252-253.
132 Corneliu Cornea, op. cit., p. 28 Felicia-Aneta Oarcea, ,,istorii din umbra memoriei", p.
252-253.
133 Interviu cu d-na Florina Groza-Ziegler, nepoata sculptorului Gherghe Groza din
Moneasa; Interviu cu dl G.M., locuitor din Monesa: Felicia-Aneta Oarcea, ,,Istorii din
umbra memoriei", p. 252-253.
134
Interviu cu regretatul profesor Groza Spiridon, din Moneasa; Interviu cu dl G.M.,
locuitor din \1oneasa; Interviu cu d-na G.M., locuitoare din Moneasa.
ns Corneliu Cornea, op. cit., p. 28; Felicia-Aneta Oarcea, op. cit., p. 253.
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toate aceste,
comunistă 136 .

mulţi

dintrei e1, din fericire nu au suferit

detenţia

Confirmă, însă, că „miliţia

verifica inopinat casele localnicilor
despre care se zvonea că ar avea simpatii faţă de mişcarea legionară. De
pildă, Cristina loja îşi aminteşte că „de tata întreba în fiecare sară dacă-i
acasă" 137 .

Sinesie loja, nepotul preotului Lazăr loja din Rănuşa 138 , a îmbrăţişat
doctrina legionară. Clterior, a fost arestat. S-a stins din viaţă, în timpul
detentiei de la Văcăreşti, în anul 1958, la vârsta de 42 de ani 139 .
Reperele biografice ale preotul Lazăr Ioja 140 le regăsim în cuprinsul
lucrării de faţă.,, Bătrânii satului povestesc cum într-o zi de duminică, ziua
în amiaza mare, a fost ridicat„ popa Lazăr" şi „dus cu duba", deoarece s-a
crezut că şi el a pactizat cu mişcarea legionară, aşa cum făcuse nepotul său.
Monesenii îşi aduc aminte că, după jumătate de an, s-a reîntors reluânduşi activitatea preoţească. Însă chinurile din timpul detenţiei l-au îmbătrânit
cu 10 ani"1 41 .
Cronica vremurilor cezaro-crăieşti, în care nobilii de odinioară au
scris o istorie a acestei aşezări, consemnează evenimentele zbuciumate.
Proprietăţile le-au fost naţionalizate, iar ei trebuiau uitaţi. Despre membrii
familiei baronului Andrenyi, proprietari ai unei vile şi a parcului de
vânătoare,
stimaţi
de săteni se relatează poveşti nostalgice. Pe
„Andrenyioaie bătrâna", memoria locală o portretizează ca pe „o femeie
cumsecade ... căci Andrenyioaie ne ajuta". Soţii au avut „doi feciori" şi
după venirea comuniştilor la putere li s-a confiscat averea, ajungând ,, ... ,
săracii de ei, să care gunoaie ... " 142 . Nu au fost deportaţi ,, ... n-au făcut
canalul, ... Bâtrânul ducea cu ştraful nisip de la Mureş la oameni ... d-na
Andrenyi vindea lucrurile salvate în piaţa de vechituri". Unul din băieţi a
reuşit să fugă în Elveţia, iar celălalt s-a refugiat la Moneasa în cabana
I

rn Interviu cu dl Terentie Groza, fost funcţionar la Băile Moneasa.
Interviu cu d-na Cristina loja, locuitoare din Moneasa.
138 A fost preot într-o localitate de lângă Gurahonţ.
m Corneliu Cornea, op. cit., p. 62, 125; Pavel Vesa, Episcopia Aradului. Istorie. Cultură.
!vlcnt,1/itiifi (1706-1918), Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2006, p. 692; Interviu cu
dl Terentie Groza, fost funcţionar la Băile Moneasa Moneasa; vezi şi Adrian Nicolae Petcu,
,,Cn martir bănăţean: părintele loja Sinesie", în Revista Rost, nr. 46, din decembrie 2006;
Idem, ,,loja Sinesie", în Mărtiri pentru Hristos din Români în perioada regimului comunist,
Bucureşti, 2007, p. 379-382.
14 Felicia Aneta Oarcea, ,,Preotul Lazăr loja (21 aprilit 1899 - 3 iunie 1973). Repere
biografice", în Administraţie românească arădeană - ASTRA arădeană rediviva, Arad, ,, Vasile
Goldiş" University Press, 2015, p. 624-632.
rn Interviu cu d-na G. M., locuitoare din Moneasa; Felicia Aneta Oarcea, Spiridon Groza,
op. cit., p. 42-43.
H 2 Interviu cu d-na Szabo Eva, locuitoare din Moneasa.
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deţinută

de familie pe Valea Lungă, era o casă a pădurarului. Acolo, a
va găsi un adăpost. ,,Avea 16-17 ani p-atuncea ... şi praf l-au
făcut. Şi-n urma calului l-au cărat până la Gurahonţ". Bătrânii relatează,, ...
că Buţi era taximetrist, iar celălalt electrician. Buţi era mult prea elegant
pentru a fi taximetrist, ştia limbi străine şi a deranjat", prin vestimentaţie şi
inteligenţă, cadrele comuniste. În consecinţă ,, ... l-au pus la salubritate.
Când îl vedeai pe Buţi în pantalon alb, la cravată că se dădea jos ca şofer la
salubritate?! ... Şi Thomas era elecrician la frigorifer".
Ei nu aveau dreptul de a socializa cu vechi prieteni, care aveau
„ pete la dosar". Supravegheaţi în permaneţă, orice conversaţie era privită
cu suspiciune de organele securităţii. Cu toate acestea, demnitatea şi
respectul au depăşit barierele comuniste ale tăcerii, căci,, ... Tata 143 era om
de serviciu la curăţenie... şi când să-ntâlneau / cu membrii familiei
Andrenyi/ -, ne făceam eventual cu ochiul ca să nu ştie lumea că ne

crezut

că îşi

cunoaştem" 144 .

Regimul comunist a întrerupt cursul vieţii sociale, a despărţit
prieteni şi a rupt relaţiile de odinioară. A divizat comunitatea. După 1990,
când s-au întors în România, urmaşii vechilor familii nobiliare şi-au căutat
amicii şi cunoscuţii de altădată din Moneasa. Revederile au stârnit amintiri
ţinute cu sfinţenie în umbra memoriei, în speranţa că odată vor putea fi
rememorate.
Dincolo de întreruperile unei istorii sociale, în a doua jumătate a
secolului XX, autorităţile au operat o serie de măsuri administrativteritoriale. Potrivit împărţirii administrative din 1956, comuna Moneasa a
făcut parte din raionul Gurahonţ, Regiunea Oradea 145 . Din 1965, (Anexă la
Legea 3/1960), o nouă împărţire administrativă a stabilit statutul Monesei
ca şi comună, cu o singură localitate inclusă, respectiv Rănuşa. Ea a făcut
parte din Raionul Gurahonţ, Regiunea Crişana 14 6.
În perioada comunistă, autorităţile locale au contribuit la
modernizarea Monesei. A fost achiziţionată clădirea CAPS pentru
Primărie, a fost construit Dispensarul Uman, au fost finalizate construcţiile
celor două cămine culturale, din Moneasa si
au fost renovate si
, Rănusa,
,
,
extinse unităţile de învăţământ şcolar şi preşcolar, s-a introdus curentul
electric etc.
Este vorba de tatăl d-nei Florina Groza-Ziegler, nepoata sculptorului Gheorghe Groza.
Interviu cu d-na Florina Groza-Ziegler, nepoata sculptorului Gheorghe Groza; Felicia
Aneta Oarcea, Spiridon Groza, op. cit., p. 43.
145
***, Împăţirea administrativ-teritorială a Republicii Populare Române, Anexă Ia Decretul nr. 12
publicat în Buletinul Oficial al Adunării Naţionale nr. 1, din 10 ianuarie 1956, Bucureşti, 1956,
p.133.
146
***, Împărţirea administrativă din 1965 a RPR, Anexă la Legea 3/1960, Bucureşti, 1965, p. 113.
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În primii ani ai postdecembrismului, instabilitatea economicosocială şi politică a afectat evoluţia Staţiunii Moneasa. Ea a ajuns în
faliment, ceea ce a avut ca o consecinţă imediată migrarea monesenilor
spre zonele urbane sau peste hotare, în Spania, Germania, Italia, America,
etc. în căutarea unui loc de muncă.
Cu timpul, autorităţile locale au manifestat un interes susţinut
pentru modernizarea comunei şi a Staţiunii Moneasa. Aplicarea unui fond
european Phare de 4 milioane de euro, în 2004, a vizat refacerea
infrastructurii, deschiderea unui punct de informare turistică în Staţiune,
amenajarea unei baze sportive, introducerea canalizării şi modernizarea
şoselelor. Toate lucrările de modernizare au fost executate de compania
austriacă Strabag Ingo Shoebe 147 • De asemenea, Consiliul Judeţean Arad, a
intenţionat să sprijine investiţia de amenajare a drumului ce leagă
Staţiunea Moneasa de Beiuş Qudeţul Bihor) 14 B.
Închei cu frazele concepute în urmă cu mai mulţi ani: ,,Curgerea
istoriei, de la primele urme de viaţă până la invenţiile şi tehnologia
postrnodernă, descrie evenimenţialul, cotidianul şi parţialitatea unor
vremuri apuse sau a unui viitor prosper. Reconstituirea istorică, fără a fi
exhaustivă, oferă o identitate temporară aparte sau în anumite momente
banală, care lasă curiozitatea să purceadă la jocul dur al iniţiaticului timid
sau crud al realităţilor civilizatoare. Te împotmoleşti în amănunte sau intri
într-un nebulos, visezi sau critici vehement, niciodată trendul vremurilor
şi al scrierilor nu este acelaşi. Oameni şi fapte, evoluţii şi involuţii,
pierderea şi recăpătarea identităţilor uitate sunt reînviate sub genericul
,,Moneasa în curgerea vremurilor" 149.

Doru Sava, ,,Proiectul Moneasa", în Adel>ărul, Arad, 2006, 15 mai, p. 8.
Marcel Istrate, ,,Vila :'\:ufărul. De la ruină la spa&wellnes", în Info Moneasa, Arad, II,
2007, nr. 2/martie, p. 9.
149 Felicia Aneta Oarcea, Spiridon Groza, op. cit., p. 45.
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Capitolul 3
Populaţie 1

1. Dinamica populaţiei în secolele XVIII-XXI
Comitatul Arad a înregish·at o evoluţie demografică aparte faţă de
Principatul Transilvaniei, din pricina consecinţelor ocupaţiei otomane 2 •
Istoricii maghiari au susţinut că, sub aceasta, populaţia veche, maghiară,
din localitatea Moneasa a dispărut, iar după eliberarea zonei, în 1693,
satul a rămas pustiu până pe la începutul secolului al XVIII-iea, când a
fost repopulat cu familii româneşti, venite din comitatul Bihor 3 •
Perspectiva analitică ne conduce spre cunoaşterea coordonatelor
,, politicii populaţioniste", după cum sublinia istoricul dr. Nicolae Bocşan,
promovată de iluminismul austriac, care a introdus către finele veacului al
XVIII-iea obligativitatea conscrierii populaţiei şi registrele de stare civilă.
La numai câţiva ani de la luarea în stăpânire a acestor teritorii,
Erariul şi, ulterior, prinţul de Modena, au realizat primele recensăminte 4 •
Scopul era acela de a avea o evidenţă asupra resurselor umane şi materiale
existente. Conscripţia din 1715 a consemnat numele a doi capi de familie
Şodinca Ursz şi Groza Gyurcsk. În 1720, au fost amintiţi 6 capi de familie.
Prezenţa acestora a fost confirmată, ulterior, de conscripţia din anul 1742.
La Rănuşa a fost menţionat Joannes Kossa 5•
În acceptul unor istorici arădeni, care au realizat o analiză
comparativă a datelor furnizate de conscripţii, cifrele prezentau
inexactităţi. Era imposibil ca în acel timp, date fiind condiţiile economicosociale, sporul demografic să fie triplu. Ar putea fi veridice numai în cazul
existenţei unei colonizări masive cu alte populaţii 6 •

Fragmente din acest capitol au fost publicate şi în Felicia Aneta Oarcea, Spiridon Groza,
Moneasa. Monografie istorică, Ed. Gutenberg, Arad, 2007, pp. 56-96.
2 Kovăch Geza, ,,Structura internă şi dezvoltarea proprietăţilor în comunele din comitatul
Arad după reglementarea urbarială din 1771 până în anul revoluţionar 1848" (,,Structura
internă şi dezvoltarea proprietăţilor ... "), în Populaţie şi Societate. Studii de demografie istorică,
voi. II, Cluj, 1972, p. 129.
3 Somogy Gyula, Arad szabad kirâlyi uâros es Arad vâr111egye kăzsegeinek leinisa, Arad, 1913, p.
180-181.
4 Kovăch Geza, ,,Structura internă şi dezvoltarea proprietăţilor. .. ", p. 129.
5 Alexandru Roz, Kovach Geza, Dicţionarul istoric al localităţilor din judeţul Arad, Ed.
Universităţii de Vest „Vasile Goldiş", Arad, 1997, p. 165-166; Vasile Faur, rara Ziirandului.
Conscripfii. Cronicli. Documente. Imagini, Ed. Gutenberg Univers, Arad, 2015, p. 120, 122.
6 Kovăch Geza, ,,Structura internă şi dezvoltarea proprietăţilor. .. ", p. 131.
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Spre mijlocul veacului al XVIII-lea, au fost întocmite diverse
conscripţii. O „conscriptio dicalis" a fost cea din anii 1743-1752, publicată
de Gheorghe Ciuhandu 7 •
Conscripţia din 1746 furnizează informaţii referitoare şi la numărul
capilor de familie, statutul socio-profesional şi economic al celor din
Moneasa - Krisan luan, Groza Ieremia, Groza Toma, Csupertye Nikora,
Şodinka Mihaly, şi Rănuşa - Togyeroj Juan, Dehelean Juan, Surko Juan,
Kosa Szimeon, Kosa Luka, Kodrucz Jovan 8 •
În anii 1771-1772, s-a organizat un nou recensământ, ale cărui cifre
pot fi acceptate ca reale. Numărul populaţiei a crescut la 25 de familii Kondye Mihaly, Kondye Kracsun, Macz Mikula, Groza Irimie, Groza
Iuon, Groza Todor, Groza Marinka, Groza Todyer, Groza Kracsun, Groza
Ilie, Csupertye Ilie, Csupertye Petru, Csupertye Mihaly, Csupertye Vlad,
Csupertye Iuon, Csupertye lovan, Sodinka Iuon, Sodinka On, Sodinka
Todyer, Sodinka Mihaly, Sodinka Toma, Sodinka Iuon, Sodinka Medre,
Dan Iuonerau -, care din punct de vedere social au fost jeleri cu casă 9 •
La debutul „secolului naţionalităţilor" s-au purtat discuţii în
vederea efectuării unei conscripţii generale în întreg Imperiu. A fost
elaborat un îndrumător general şi unul suplimentar la propunerea
Comisie pe ţară, ,,Regnicolaris Deputatio" 10 . Dieta din 1825-1827 a decis
aplicarea art. 18/1827, în vederea realizării recensământului. O comisie de
specialitate şi-a început activitatea la 20 martie 1828 11 . Populaţia a fost
recenzată şi după structura socio-profesională. La Moneasa trăiau 64 de
familii de ţărani şi 3 de meşteşugari 12 . Cei 64 capi de familie recenzaţi au
fost: Dan Toma, Kondye Ignat, Brad Mark, Kondye Mikula, Groza Tyirila,
Groza Mark, Groza Mokan, Groza Ignat, Groza Todornaz, Groza Gyorge,
Groza Ursz, Groza Togyer, Groza Sumedtana, Groza Veszelie, Groza
Irimie, Groza Todor, Groza Ilie, Groza Jov, Szodinka Zacharie, Csupertye
Pavel, Dragos Josza, Csupertye Flora, Csupertye Juan, Csupertye Jov,
Csupertye Mikula, Szodinka Jov, Szodinka Petru, Szodinka Ilie, Szodinka
Todyer, Szodinka Flora-J., Szodinka Ursz, Szodinka Flora-J., Groza
Veszelie-S, Kovats Ferentz, Groza Petru, Groza Lupp, Schmidt Janos,
Idem, ,,Conscripţia satelor arădene în 1828", în Ziridava, XV-XVI, Arad, 1987, p. 106.
Gheorghe Ciuhandu, Românii din Câmpia Aradului de acum două veacuri, Arad, 1940, p. 219.
9 Serviciul Judeţean Arad al Arhivelor ~ationale, Fond Prefectura Judeţului Arad (S.J.A.A.N.,
F.P.f.A.), Conscripţii urbariale. Moneasa, dos. 111, f. 25-26; Kovach Geza, ,,Structura internă şi
dezvoltarea proprietăţilor ... ", p. 140, 159, 161.
10 Kovach Geza, ,,Conscripţia satelor arădene în 1828", p. 106.
11 Corneliu Pădurean, ,,Izvoare demografice referitoare la comitatul Arad în secolul al XIXlea", în Teologia, V, nr. 3-4, Arad, 2001, p. 84-90.
12 Alexandru Roz, Kovach Geza, op. cit., p. 165-166; Fenyes Elek, Magyarorszag Geographiai
Sz6târa, Ill, Pesten, 1851, p. 115.
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Palinkas Juon, Gall Adam, Kettenhofer Franz, Lengyel Sandor, Kantzler
Adam, Palinkas Milalj, Schmidt Andre, Kovats Joannes, Gorgus Joannes,
Schmidt Frantz, Tobias Francz, Jere Blass, Gall Josephus, Brondatz Ant,
German Onn, Bujdas Janos, Krisan Petru, Groza Mitru, Boskaj Pavel,
Purkar Ilie, Besan Todor, Sodinka Veszelie, Hopurda Toder, Mikie Illia,
Korak Henricus, Schmidt Josi, Kantiler Doru 13 •
În intervalul cronologic amintit, istoricii au consemnat 369 de
suflete la Moneasa 14, iar în anul 1835, 490 15.
În anul 1828, la Rănuşa au fost consemnaţi 38 de capi de familie
(Muznye Togyer, Muznye Petru, Hoteran Onn, Borti.ş Mojsza, Begyelan
Juon, Kodrutz Alexander, Motz Veszelie, Motz Todor, Brad Sandor,
Kodrutz Todor, Motz Mihaly, Brad Danyila, Brad Gligor, Anna Juon a
Mikli, Dobra Todor, Brad Todorutz, Motz Birta, Motz Juon, Kosa Jank,
Kongya Lazar, Kovats Zsurzs, Bortis Veszelie, Morar Juon, Koszta Mark,
Klentza Onn, Koszta Todor, Matyas Gyuri, Varga Janos, Matyas Janos,
Jonas Sidos, Droja Petru, Zsivan Todor, Murnya Juon, Groza Mihaly,
Todor Anna, Gyongyos Ilie, Kodrutz Togyerika, Gyongyos Mark) 16 . În
deceniile trei-patru ale secolului XIX, în această aşezare locuiau 315
suflete17 .
În prima jumătate a veacului al XIX-iea, dinamica demografică a
fost influenţată indubitabil de colonizările cu populaţie de diferite etnii şi
confesiuni. Ele au fost efectuate pe două căi: particulară, de nobili, şi
oficială, de stat. Între anii 1847-1857, o iniţiativă particulară a fost cea a
arendaşului Rosthorn, care a colonizat 10-140 familii de boiemieni, pe
întreg domeniul. Lor li s-au alăturat muncitori aduşi din Austria, în scopul
construirii topitoriilor de tip Smelţ 18 de la Moneasa şi din alte centre
domeniale. Consiliul Locotenenţial cezaro-crăiesc departamentul Oradea
Mare a întocmit un raport referitor la aceste colonizări, datat la 22
decembrie 1855. Documentul a consemnat avantajele de care beneficiau
coloniştii încă din timpul împăratului Iosif al II-iea. Ei primeau un loc de
Martha Remer Connor, Germans & Hungarian 1828, Hungarian Land Census Arad conuty,
Las Vegas, 1998, p. 98-99.
14 Fenyes Elek, op. cit., III, p. 115.
15 Corneliu Pădurean, ,,Izvoare demografice ... ", p. 84-90; Fabian Gabor, Arad vcirmegye
leircisa historiai geographiai es statisztikai, voi. I, Buda, 1835, p. 75; Isaia Tolan, ,, Ungurii din
ţinutul Aradului", în Hotarul, Arad, an I, 1933, nr. 6/octombrie, p. 18.
16 Martha Remer Connor, op. cit., p. 122.
17 Fenyes Elek, op. cit., voi. III, p. 283.
18 Gaal Jeno, Arad Vcirmegye es Arad Szabad Kircilyi Varos Kăzgazdascigi,Kăzigazgatcisi es
Kăzmuvelodesi Allapotcinak Leirtisa, Arad, 1898, p. 233; Ştefan Marinescu, ,,Colonizările din a
doua jumătate a secolului al XIX-iea pe teritoriul fostului comitat Arad", în Ziridarn, XIXXX, Arad, 1996, p. 201-202.
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casă

de pământ sau mijloace de aprov1z10nare după
preţurile curente de pe piaţă, în schimbul acordării unor despăgubiri sau
bani pentru procurarea materialelor de construcţie necesare sau în natură
contra preţului fixat de proprietar19 . Nu în toate locurile acestea putea fi
aplicate, deoarece erau influenţate şi de suprafeţele disponibile în
intravilan.
Prin Legea 5 din 1894, scopul politic al colonizărilor a fost nuanţat.
Coloniştilor le-au fost acordate înlesniri la achitarea contravalorii
terenului primit20 . Cu mici excepţii, cei din Moneasa au fost grupaţi în
cartierul „Smelţ".
Recensămintele efectuate de autorităţile austriece şi austro-ungare,
între anii 1839-191021 , dar şi consemnările din registrele parohiale22 au
reflectat dinamica demografică a populaţiei din Moneasa 23 • Autorii
maghiari, Gaal Jeno şi Jekelfalussy J6zsef au realizat pentru intervalul
cronologic 1857-1870, o analiza statistico-demografică din care reiese o
timidă sporire a populaţiei celor două aşezări 24 •
Şi în localitatea Rănuşa, datele statistice ale anului 1900 au notat
prezenţa unui număr de 478 de suflete25 . (Tabelul 1)
cu

două jugăre

Tabel 1. Dinamica demo afică între anii 1839-1910.
Numărul locuitorilor din Moneasa
An
1839 1857 1869
1880
1890
1900
1910
488
502
574
644
658
772
604
Numărul locuitorilor din Rănuşa
315
510
540
440
452
478
518
Sursa: notele 23-25.

19 Ştefan

Marinescu, op. cit., p. 201-202.
Ioan Munteanu, Banatul Istoric. 1867-1918. Aşezările. Populaţia, voi. I, Ed. Excelsior Art,
Timişoara, 2006, p. 134.
21 Corneliu Pădurean, Populaţia comitalului Arad în secolul al XIX-iea, Ed. Universităţii
„Aurel Vlaicu" Arad, Arad, 2003, p. 318; Magyar Statisztikai Kăzlemenyek, 1910. Uj sorazat. A
magyar korona orsziigainak 1910, voi. 42, Budapesta, 1912, (M.St.K., 1910, voi. 42), p. 334-334.
22 Liviu \foldovan, ,,Registre parohiale de stare civilă, izvoare de date demografice", în
Populaţie şi societate, voi. II, Cluj, 1972, p. 41.
23
Corneliu Pădurean, ,,Izvoare demografice ... ", p. 84-90 (Legea recensămintelor din 20
martie 1867 a fixat ca dată a conscrierii populaţiei ziua de 31 octombrie). Alexandru Roz,
Kovach Geza, op.cit., p. 165-166; M.St.K., 1910, voi. 42, p. 334-335.
24
Gaal Jeno, op. cit., p. 40; Jekelfalussy J6zsef, Magyarorszag Helysegnevtara, Budapesta,
1895, p. 546.
25 Silvestru Moldovan, Nicolae Togan, Dic/ionarul numirilor de localităţi cu poporaţiune
rol/lână din Transilvania, Banat, Crişana şi Maram11răş, Sibiu, 1919, p. 143.
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Unele surse documentare ale perioadei interbelice reiterează datele
recensământului din 191026 . Altele au consemnat un număr de 717
persoane, la Moneasa2 7 •
Analizând datele ultimului recensământ din vremea austro-ungară
şi primul de după Unire, apreciem o diminuare semnificativă a populaţiei.
Dintre cauzele multiple amintim Primul Război Mondial, molimele, etc.,
toate afectând structura demografică. Recensământul din 1930 a
consemnat un număr de 720 persoane 28 •
O sporire simţitoare s-a înregish·at peste 11 ani. Potrivit datelor
furnizate de recensământul din 1941 au fost recenzate 808 persoane în
Moneasa 29 şi 455 suflete, în localitatea Rănuşa 30 .
În deceniul şapte al veacului XX, recensământul din 15 martie 1966,
înregistra o populaţie totală a comunei Moneasa cifrată la 1.327 persoane,
844, în Moneasa şi 443, în Rănuşa.
După 1990, numărul locuitorilor comunei a început să scadă
simţitor. Dacă în 1992 au fost înregistrate 1291 de suflete, în 2002 au existat
1056, iar din 2011 s-a diminuat continuu.
2. Structuri demografice
Structura pe categorii de vârstă, la 1900, detaliată în Tabelul 2,
conduce la afirmaţia că populaţia din Moneasa a fost una tânără. Au
predominat cei cu vârste cuprinse între 20-39 ani (31,30%), urmaţi de copii
sub 6 ani (17,62%) şi de cei a căror vârstă varia între 6-11 ani (14,43%)31_
Peste 10 ani, recensământul din 1910 indica aceeaşi superioritate a
bărbaţilor în raport cu femeile. Spre deosebire de datele ultimului
recensământ al secolului XIX, ponderea celor două sexe a început timid să
se echilibreze. Bărbaţii reprezentau 391 persoane din populaţia totală,
respectiv 50,64%, în timp ce femeile se cifrau la 381 persoane, respectiv
49,35%. Potrivit datelor înscrise în tabelul sus menţionat, populaţia tânără
şi-a menţinut preponderenţa, înregistrând o pondere procentuală de

C. Martinovici, N. Istrati, Dicţionarnl Transilvaniei, Banatului şi celorlalte ţinuturi alipite,
Cluj, 1921, p. 11.
27 Complexul Muzeal Arad, Colecţia de Istorie (C.I.), F. Muzeu Oraş (M. O.), nr. inv. 10.258,
Carte de adrese - perioadă înterbelică, p. 1904.
28 ***, Recensiimântul general al populaţiei României. 1930, voi. I, Bucureşti, 1938, p. 9.
29 ***, Recensământul din 1941. Transilvania, Traian Rotariu (coord.), Presa Universitară
Clujeană, Cluj-Napoca, 2002, p. 41.
30
***, lndicatornl localităţilor din România. Datele recensământului general din 6 apprilie 1941,
Bucureşti, 1943, p. 17.
31
Magyar Statisztikai Kăzlemenyek 1900. A magyar korona orsztigainak 1900, voi. I, Budapesta,
1902, p. 334.
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26,94%, urmată îndeaproape de populaţia cu vârste cuprinse între 40-59
ani (18,39%) şi de cea cu vârstă cuprinsă între 0-6 ani (17,87%)32•
Tabelul 2.
Structura populatiei pe categorii de vârste şi sex în comuna Moneasa (1900, 1910, 1930)
Structura populatiei pe categorii de vârste şi sex în localitatea Moneasa
1900
Total: 658
Vârsta
20-39
6-11
12-14
I
15-19
I
Sub 6
I 40-59 I Peste 60
I
I
Nr.
37
206
107
95
116
I
I
I 47 I 50 I
I
%
17,62
31,30
I 16,26 I 5,62
I 14,43 I 7,14 I 1,59 I
1910
Total: 772
Nr.
67
142
49
138
109
59
208
I
I
I
I
I
I
%
17,87
26,94
18,39
I
I 6,34
I 14,11 I 7,64 I 8,61 I
1930
Total: 720
0-6 ani I 7-12ani I
13-19 ani
I 20-64 ani I Peste 65 I V. nedecl.

I F. I

B.

B.

I F. I

B.

I

B.

I F. I

B.

I F. I

201

I

I

10

I

I

F.

B. [ F.

l\:r.

I

68

63

I

38

I

44

I

31

I

I

41

199

13

I s l

7

%
3,75 I 5,21 I 6,11 I 4,3 I 5,69 I 21,91
Structura populatiei pe categorii de vârste
1900
Total: 478
9,44

I

Sub 6 ani

I

6-11 ani

I

12-14

I

15-19

I

Nr.
41
%
8,57
1910

I
şi

21,63 I 1,38 I 1,8 I o,69
sex în localitatea Rănuşa

20-39 ani

l o,97

I

40-59 ani

I

Peste 60
ani

I

137

I

102

l

31

I

28,66

I

21,33

I

6,48

I

Nr.
49

I

147

I

101

I

38

I

%
9,45

I

28,37

I

19,49

I

7,33

Peste 65
I F

l
I

V. nedecl.
B I F

76

I

64

I

27

I

15,89

I

13,38

I

5,64

I

I

69

I

34

Total: 518
80

I

15,44

I

13,32

6,56

1930
Total: 501
0-6 ani
B

32

I

f

I
IB

7-12 ani

I

F

I
I

13-19 ani
B
I F

I
I

20-64 ani
B I F

M.St.K., 1910, vol. 42, p. 334.
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I
I

B

Nr.

34

I

40

I

23

I

11

I

40

I

33

I

144

l

133

l

9

I

5

I s I

8

'1/n

6,78 I 7,98 I 4,59 I 5,3s I 7,98 I 6,58 I 28,74 I 26,54 I 1,79 I o,99
Sursa: notele 31-33; B*- bărbaţi; F**- femei; V. nedecl.***- vârstă nedeclarată

I o,99 I 1,59

Factorii care au stat la baza preponderenţei acestui segment
demografic a fost fluxul continuu de populaţie angrenată în activităţile
economice şi turistice ale zonei.
Potrivit datelor recensământului din 1930, din cei 720 recenzaţi,
repartiţia pe sexe indică 353 (49,02%) bărbaţi şi 367 (50,97%) femei. La
Rănuşa au fost consemnate 255 (50,89%) persoane de sex masculin şi 246
(49,1 %) de sex feminin33_
lJna din cauzele diminuării populaţiei masculine a fost decesul pe
fronturi în timpul Primului Război Mondial.
Din cele 808 persoane recenzate în localitatea Moneasa în anul
1941, 397 erau bărbaţi (49,13%) şi 411 (50,86%) femei 34 .
Conform datelor recensământului din 15 martie 1966, populaţia
totală a comunei Moneasa a fost de 1.327 persoane. Ponderea sexului
masculin, raportată la recensământul din 1941, a crescut sensibil, ei
reprezentând 485 (54,86% ), iar cel feminin 399 (45,13% ).
Din totalul locuitorilor din Rănuşa, populaţia masculină reprezenta
228 (51,46%) suflete, iar cea feminină 215 (48,53%)35 .
În perioada postdecembristă, autorităţile au recenzat în anul 1992,
în comuna ).1oneasa, 1.291 de suflete, în scădere cu 36 de persoane faţă de
datele furnizate de recensământul din 1966.
Din populaţia totală, femeile reprezentau 670 (51,89%) persoane, iar
bărbaţii 621 (48,1 %). Repartiţia pe categorii de vârstă indică următoarea
situaţie: 228 (16,11 %) înh·e 0-14 ani, din care 114 femei şi 114 bărbaţi; 789
(61,11 %) între 15-59 ani, din care 405 femei şi 384 bărbaţi; peste 60 de ani,
274 (21,22% ), dintre care 151 femei şi 123 bărbaţi36_
Recensământul din 2002 a consemnat 1056 suflete în comuna
Moneasa. Raportat la totalul populaţiei, persoanele cu vârste cuprinse
între 0-34 ani reprezentau 39,58%, cele cu vârste cuprinse înh·e 35-59 ani,
34,28%, iar cele peste 60 de ani 26,13%. În urma analizei acestor date,

***, Recensământul general al popula/ici României. 1930, vol. I, p. 271
***, Recensământul din 1941. Transilvania, p. 41.
***, Recensământul populaţiei şi locuinţe/or din 15 111artie 1966. Populaţie. Regiunea Crişana,
vol. I, Direcţia Centrală de Statistică, Bucureşti, 1967, p. 44.
30
***, Recensământul populaţiei şi locuinţe/or din 7 ianuarie 1992, Populaţie. Str11ct11râ
demograficii, vol. I, Direcţia Centrală de Statistică, Bucureşti, 1994, p. 914; vezi şi Felicia
Aneta Oarcea, Spiridon Groza, op. cit., p. 62.
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apreciem o creştere a longevităţii. Din cele 8 persoane cu vârste de peste 85
de ani, populaţia feminină deţinea o pondere mai mare.
O altă analiză conduce la aprecierea balanţei populaţiei pe sexe.
Bărbaţii reprezentau 504 (47,72% ), iar femeile 552 (52,27% )37.
Între 1992-2002, asistăm la o diminuare semnificativă, cifrată la 235
persoane. Aceasta a fost influenţată, în mare parte, de lipsa locurilor de
muncă, creşterea şomajului şi, nu în ultimul rând, falimentarea Staţiunii.
În decurs de 10 ani, numărul populaţiei a ajuns la 998 suflete, cifră
înregistrată în anul 201238 (Anexe, Tabelul 2). Chiar dacă în zonă
funcţionează anumite hoteluri sau pensiuni, totuşi acestea nu au
potenţialul de a absorbi forţa de muncă din comună. Mulţi au migrat spre
zonele urbane sau au luat drumul străinătăţii, aici ramânând populaţia de
vârstă medie şi vârstnicii.
Structura etnică a populaţiei
Din considerente politico-demografice, economice şi culturale,
recensămintele din intervalul cronologic 1880-1910 au prezentat o creştere
artificială a numărului maghiarilor. În accepţiunea unora, fenomenul a fost
fundamentat pe creşterea sporului natural al lor şi pe statornicie. Analiza
recensămintelor conferă o altă concluzie. Unele segmente de populaţie au
fost asimilate lingvistic. Evreii, armenii şi ţiganii au fost consemnaţi în
recensămintele din 1850-1851, ca etnii distincte. Începând cu
recensământul din 1869, acestea nu mai apar, fiind incluse la rubrica
vorbitorilor de limbă maghiară3 9 •
Prin crearea Oficiului Central de Statistică, după 1867, autorităţile
maghiare au urmărit cu perseverenţă schimbarea structurii etnice. Din
datele recensământului din 1880, reiese că românii deţineau ponderea cea
mai mare, ocupând în spectrul etnic un procent de 71,68%, urmaţi de
maghiari cu 15,06%, slovaci cu 4,63%, germani 2,31 %40 . La 1900, ponderea
lor a sporit cu 10,53%. Celelalte grupuri etnice au înregistrat sensibile
scăderi. Numărul slovacilor s-a diminuat cu 3,12%41_ În 1910, elementul

Direcţia Judeţeană de Statistică Arad, Recensământul populaţiei şi al locuinţelor 2002
(format electronic)
38 Institutul :\:aţional de Statistică, Recensământul populaţiei şi al locuinţelor 2002; Institutul
Nafional de Statistică, 2012, http.//statistici.insse.ro/shop/ Popula/ia şi structura demografică,
accesat 26 ianuarie 2016.
39 Ioan Bolovan, Transifoania între revoluţia de la 1848 şi unirea din 1918. Contribuţii
demografice, Fundaţia Culturală Română, Cluj-i'\apoca, 2000, p. 193-195.
40 ***, Recensământul din 1880. Transilvania, Traian Rotariu (coord.), Ed. Staff, Bucureşti,
1997, p. 39.
~1 M.St.K. 1900, voi. I, p. 335.
3i
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maghiar a înregistrat o creştere de aproape 7%, cel românesc s-a diminuat
cu aproape 5 procente. Slovacii n-au mai fost cuprinşi în datele statistice42 •
Unii istorici ai deceniului trei al secolului XX au republicat datele
recensământului din 1910. Românii majoritari numărau 580 persoane,
ocupând 75,12%, în spectrul etnic, urmaţi fiind de alte etnii: 116 maghiari
(15,02%), 9 germani (1,16%), 4 evrei (0,51 %) şi 8 de alte naţionalităţi
(1,03%) 43 •
După Unirea din 1918, recensământul din 1930, consemna o
creştere a numărului românilor în raport cu celelalte naţionalităţi44 •
Datelor recensămintelor efectuate de autorităti în anii 1880, 1900 şi
1910, 1930, 1966 au fost cuprinse în Tabelul 3.
I

Tabel 3. Structura etnică a populatiei comunei Moneasa (1880, 1900, 1910, 1930, 1966)
Moneasa
Altii
Evrei
Polonezi
Români
Maghiari
Slovaci
Germani
Nr.
%
1880
Total: 604
13
433
91
14
28
15,06

2,3

4,63

71,68

-

-

2,15

1900
Total: 658
95

9

10

541

-

-

14,43

1,36

1,51

82,21

-

-

3
0,45

-

-

0,12

1
0,1

3
0,4

-

-

-

35
4,33

Cehi
7
0,52

-

1
0,07

1910
Total: 772
163

9

21,11

1,16

-

599
77,59
1930

Total: 720
78
10,83

2
0,27

-

621
86,25
1941

19
2,35

-

Total: 808
29
3,58

725
90
Comuna Moneasa: 1966

1

Total: 1327
57
4,29
42

43

-

5
0,3

1257
94,72

M.St.K., 1910, voi. 42, p. 335.
C. Martinovici, N. Istrati, Dicţionarul Transilvaniei, Banatului şi celorlalte ţinuturi alipite,

Cluj, 1921, p. 167.
44 ***, Recensământul general al populaţiei României. 1930, voi. II, Bucureşti, 1938, p. 4.
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Rănuşa

1880
Total: 440
Ţ
5
Ţ
1,13

2
0,45

Ţ

-

I

Total: 478
Ţ
19
3,97
I

-

Total: 518
Ţ
11
2,12
I

-

-

-

Total: 501
3
I
0,59
I
Sursa: notele 40-45, 47.

422
95,90
1900

I
I

-

I
I

-

-

I
I

I
I

-

I
I

459
96,02
1910

I
I

-

I
I

-

I
I

507
97,87
1930

I
I

-

I
I

-

I
I

-

-

-

I
I

498
99,4

-

-

-

I
I

11
2,5

I
I

-

I
I

-

I
I

-

I
I

-

I
I

-

I
I

-

-

-

a populaţiei localităţii Rănuşa, conform datelor
recensămintelor din 1880, 1900 şi 1910 marchează o majoritate a românilor,
situată peste 95%. Etnicii maghiari deţineau procente infime. Merită
amintit anul 1900, când au deţinut 3,97%. Asemănătoare a fost situaţia şi la
recensământul din 1930, când s-au înregistrat 3 maghiari 45 • O diminuare
drastică a minorităţilor naţionale a înregistrat recensământul din 1941. La
Moneasa, au fost recenzaţi 725 (90%) români, urmaţi de 29 (4%) maghiari,
19 (2%) germani şi 35 (4%) de alte naţionalităţi 46 •
Datele statistice ale recensământului din 1966, referitoare la
structura etnică a comunei Moneasa consemnau o majoritate covârşitoare
românească, situată procentual la 94,72%, urmată de maghiari cu un
procent de 4,29% 47 • În anul 2002, românii deţineau 97,72% din totalul·
populaţiei. Multi.etnicitatea localităţii a fost conservată de cei 18 (1,70%)
maghiari, 2 (0,18%) germani, 1 (0,09%) polonez şi o persoană de altă etnie
din Uniunea Europeană (0,09%) 48 • Grupurile vorbitoare de alte limbi şi
purtătoare a unor modele de civilizaţie au creat o societate multietnică, în
care fiecare a învăţat limba celuilat şi a preluat din patrimoniul lui. Alături
de români, maghiari, germani, sclovaci, evreii şi-au adus un aport
substanţial la îmbogăţirea patrimoniului spiritual monesean.
Structura

45

etnică

Ibidem, p. 14.

46 ***,

Recensământul din 1941. Transilvania,

p. 41; Felicia Aneta Oarcea, Spiridon Groza, op.

tit., p. 65.
47 ***, Recensământul populaţiei şi locuinţelor

din 15 martie 1966. Populaţie. Regiunea Crişana,
vol. I, Direcţia Centrală de Statistică, Bucureşti, 1967, 93.
48 D.J.S.A., Recensământul populaţiei şi al locuinţelor din 2002 (format electronic), f. nenr.
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Structura confesională. ,,Confesionalitatea este un indicator mult
mai relevant asupra despicării sh·ucturii demografice, dezvoltând
conceptul de convergenţe spirituale" 49 .
În conivenţa recensămintelor, schematismele romano-catolice, prin
bogăţia informaţională, reflectă mozaicul confesional al Monesei. Datele
furnizate de schematismelor din anii 1808-1810, 1812-1813, 1816, indică
faptul că populaţia catolică a fost în continuă scădere 50 . Din anul 1824, s-au
înregish·at fluctuaţii demografice. Ylobilitatea profesională, caracteristică
perioadei moderne, a însemnat sporirea numărului populaţiei de alte
confesiuni51 .
Amintitele documente descriu o structură confesională majoritar
ortodoxă şi catolică. Între 1839-1848, luteranii au deţinut o pondere
cuprinsă între 5-7 procente, penh·u ca, după anul 1866, să înregistreze un
procent infim, 0,73%.
În câteva intervale cronologice, confesiunea catolică s-a cifrat sub
procentul de 20%. Amintim anii 1824 (17,59% ), 1837 (19,23% ), 1848
(17,64%), 1859 (17,21 %). Anul 1855 a adus schimbări majore. Colonizările
de la mijlocul veacului al XIX-lea menţionate deja52 au făcut ca ponderea
locuitorilor de rit occidental să înregistreze 36,36% 53 (Anexe, Tabelul 3).
În primele decenii ale secolului al XIX-lea, unii istorici maghiari au
consemnat la Moneasa o populaţie de 490 de suflete, dintre care 367 au fost
de religie greco-orientală (ortodoxă), 116 de rit occidental şi 7 reformaţi 54 •
În speţă, datele au fost cele ale anului 1832, deoarece cifra cea mai
apropiată de o sursă maghiară edită era 494.
Şi după încheierea pactului dualist, în anul 1868, ortodocşii (grecoorientalii) au ocupat o majoritate, în raport cu celelalte religii.

Victor ~euman, Identăţi multiple în Europa regiunilor. Intercult11ralitatea Banatului, Ed.
Hestia, Timişoara, 1997, p. 7; Felicia Aneta Oarcea, Spiridon Groza, op. cit., p. 65.
50 A. D. Rom.-Cat. T., C. Sch., Catalogus venerabilis cleri dioecesis csanadiensis pro anno 1808,
Szeged, 1808, p. 19; Ibidem, 1810, p. 23; Ibidem, 1812, p. 53; Ibidem, 1814, p. 40-41; Ibidem,
1816, p. 38-39.
51 Ibidem, 1824, p. 44-45; Ibidem, 1827, p. 44-45; Ibidem, 1828, p. 44-45; Ibidem, 1832, p. 32-33;
Ibidem, 1834, p. 32-33; Ibidem, 1837, p. 97-98; Ibidem, 1839, p. 82-83; Ibidem, 1847, p. 77-78;
Ibidem, 1848, p. 83-84; Ibidem, 1851, p. 128-129; Ibidem, 1852, p. 110-111; Ibidem, 1854, p. 102103; Ibidem, 1855, p. 102-103; Ibidem, 1857, p. 109-110; Ibidem, 1858, p. 113-114; Ibidem, 1859,
p. 113-114; Ibidem, 1861, p. 58-59; Ibidem, 1863, p. 64; Ibidem, 1865, p. 45-46; Ibidem, 1866, p.
62; Ibidem, 1868, p. 62.
52 Gaal Jeno, op. cit., p. 233.
53
A. D. Rom.-Cat. T., C. Sch., Catalogus venerabilis cleri dioecesis csanadiensis pro anno 1824, p.
44-45; Ibidem, 1837, p. 97-98; Ibidem, 1848, p. 83-84; Jbidl'm, 1859, p. 113-114.
.
54 Fabian Gabor, op. cit., p. 75.
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În satul Rănuşa au fost consemnaţi, la începutul veacului al XIX-lea,
297 ortodocşi, 10 reformaţi şi 8 catolici55 .
Structura confesională a fost influenţată şi de aceeaşi factori,
precum epidemia de ciumă din 1873-1875, criza economică din 1883,
Primul Război Mondial, cu pierderea a numeroase vieţi omeneşti,
epidemia de gripă spaniolă, manifestată la Moneasa în anul 1918 şi sistarea
activităţii la Cariera de Marmură, etc.
Datele furnizate de schematismele romano-catolice şi cele ale
recensămintelor din 1880, 1900 şi 1910, 1930 sunt deseori diferite. Potrivit
recensământului din 1880, viata confesională a Monesei, a fost dominată
de credincioşii ortodocşi cu un procent de 76,15%, urmaţi de romanocatolici, cu 19,03%. Verosimilitatea diferenţelor nu face decât să întărească
fenomenul muncii sezoniere a catolicilor din proximitatea aşezării.
Celelalte confesiuni au avut o pondere foarte scăzută, mai ales că nu aveau
nici lăcaş de cult. În 1900, s-au înregistrat uşoare evoluţii sau involuţii.
Ortodocşii au scăzut cu peste două procente, luteranii, reformaţii au
marcat o creştere de peste 1 %. Aceleaşi fluctuaţii s-au constatat şi la
celelalte recensăminte56 (Tabelul 4).
I

Tabelul 4. Structura confesională a comunei Moneasa (1880, 1900, 1910, 1930)
Structura confesională a localităţii Moneasa
Izraeliţi
Ev anghelici
Reformaţi
Ortodocşi
Romano- Grecocatolici
catolici
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
%
%
%
%
%
%
1880
Total: 604
460
115
14
7
8
76,15
19,03
1,32
2,31
1,15
1900
Total: 658
125
487
21
6
3
16
74,01
2,43
18,99
0,45
3,19
0,91
1910
Total: 772
586
164
7
2
1
12
75,90
21,24
0,25
0,12
1,55
0,90
193057
Total: 720
602
92
2
11
3
Evanghelic
1

Fenyes Elek, op.cit., voi. III, p. 283.
M.St.K., 1900, voi. I, p. 335; M.St.K., 1910, voi. 42, p. 335.
57 - , Recensământul general al populaţiei României 1930, voi. II, p. 528.
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Alţii

Nr.
%

-

-

-

Baptişti

10

Structura confesională a localităţii
1880
Total: 440
433
98,4

I
I

5

1,13

I
I

-

I
I

-

-

Rănuşa

I
I

2
0,45

I
I

-

I
I

-

l
l

1
0,2

I
I

11

I
l

-

2,3

l
l

7
1,35

l
l

3
0,57

l
l

-

-

I
I

1
0,19

I
I

-

I
I

-

1900
Total: 478
456
95,39

l
l

9
1,88

I
I

-

I
I

1
0,2

-

1910
Total: 518
505
97,49

I

l

3
0,57

l
I

-

I
I

-

1930
Total: 501
498
2
I
99,4
I 0,39
Sursa: notele 56-57.

I
I

-

I
I

-

-

O statistică romano-catolică din 1907 a consemnat existenţa a 487
greco-orientali (ortodocşi), 125 romano-catolici, 21 reformaţi, 16 luterani, 6
evrei şi 4 greco-catolici58 . Majoritatea lucrătorilor de la minele şi topitoriile
de fier au fost de religie romano-catolică 59 .
Între anii 1900-1910, spectrul confesional nu a semnalat fluctuaţii
semnificative. Procentul enoriaşilor ortodocşi a sporit cu aproape 2%, iar
cel al romano-catolicilor a înregistrat unul similar. Cu excepţia anilor 1889
şi 1902, ei au ocupat peste 20% în spectrul confesional. Protestanţii
reformaţii au marcat o scădere de 1,64% 60 • Începând cu 1916, numărul
catolicilor a fost fluctuant, înregistrând scăderi sau augmentări sensibile. O
creştere
sensibilă
a fost remarcată în anul 1943. Cu timpul,
reprezentativitatea lor în spectrul confesional a scăzut treptat.
După 1918, diminuarea numerică a confesiunii catolice, altădată
numeroasă, s-a datorat plecării masive a muncitorilor de la minele şi din
exploatările forestiere, dar şi aplicării reformelor interbelice.
O chestiune controversată în epocă a fost cea a optanţilor. Prin
încheierea unor contracte între proprietarii domeniali şi Statul Român,
precum şi intrarea unor întinse suprafeţe de pământ sub jurisdicţia Celui
din urmă, lipsa unei strategii imediate de a susţine comunitatea catolică au
generat instabilităţi în sânul ei.

S.J.A.A.N., Schematismus cleri dioecesis csanadiensis pro anno 1907, Timişoara, 1907, p. 53.
Idem, Colecţia Registre Stare Civilă (C.R.S.C.), Registrul botezaţilor romano-catolici. 18501900, f. 1-88; Felicia Aneta Oarcea, op. cit., p. 68.
60 M.St.K., 1910, voi. 42, p. 335.
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Confesiunea greco-catolică a fost consemnată cu intermitenţe, între
anii 1900-1916. Practicanţii au frecventat Biserica Romano-Catolică.
Începând cu anul 1937, luteranii nu mai apar consemnaţi. Ei au pigmentat
spectrul confesional până în anul menţionat. Reformaţii, chiar dacă în
anumiţi ani n-au fost recenzaţi, respectiv 1937 şi 1943, au continuat să
diversifice viaţa spirituală a Monesei. La rândul lor au participat la slujbele
Bisericii Romano-Catolice. Izraeliţii au constituit un grup minoritar
însemnat din punct de vedere al contribuţiei la viaţa econonuca.
Memoratele locale stochează imaginea evreului binevoitor, implicat în
viaţa comunităţii 61 . (Anexe, Tabelul 3)
Spectrul confesional din Rănuşa a fost dominat de ortodocşi.
Schematismele romano-catolice au consemnat existenţa unui număr
restrâns de romano-catolici, care au frecventat Biserica Romano-Catolică
din Moneasa. La 1900, au fost notaţi 3, în anii 1919, 1922, 1927, câte 4
credincioşi. Aceeaşi au fost consemnaţi şi în anul 1937, cu menţiunea
preponderenţei celor 430 de ortodocşi. În anul 1940, în localitate au existat
560 de credincioşi ortodocşi, iar în 1948, numărul lor a scăzut la 539 62 .
Structura confesională a comunei Moneasa a continuat să fie
dominant ortodoxă şi în anul 2002. O ascensiune continuă au marcat-o
cultele neoprotestante, baptiştii şi penticostalii63, după cum reiese din
următorul tabel:
Ortodoc i
Romano-catolici
Total: 1.056
;\Jr.
%
%
Nr.
1,60
950 89,96
17
Sursa: nota 63.

Reformati
Nr.
7

%
0,66

Ba ti ti
:\" r.
42

o,

i'o

3,97

Penticostali
1\r.
36

%
3,40

Nedeclarati
Nr.
4

%
0,37

A. D. Rom.-Cat. T., C. Sch., Catalogus uenerabilis cleri dioecesis csanadiensis pro anno 1873,
p. 73-74; Ibidem, 1875, p. 72-73; Ibidem, 1877, p. 72-73; Ibidem 1880, p. 110-111; Ibidem 1883,
p. 85-86; Ibidem 1886, p. 86-87; Ibidem 1889, p. 82-83; Ibidem 1892, p. 86-87; Ibidem, 1896, p.
96-97; Ibidem, 1898, p. 96-97; Ibidem 1900, p. 152; Ibidem, 1902, p. 78-79; Ibidem, 1905, 80-81;
Ibidem, 1907, p. 53-54; Ibidem, 1910, p. 52-53; Ibidem 1913, p. 148; Ibidem, 1916, p. 42; Ibidem,
1937, p. 49; Ibidem, 1940, p. 52-53; Ibidem, 1943, p. 57-58; Ibidem 1948, p. 57-58.
b 2 A. D. Rom.-Cat. T., C. Sch., Schematismus cleri Dioecesis Csană.diensis pro anno jubilari
:\-1DCCCC, Timişoara, 1900, p. 152; Schematismus cleri Dioecesis Csană.diensis pro anno
domini 1919, Timişoara, 1919, p. 27; Schematismus cleri ioecesis Csană.diensis pro anno
domini 1922, Timişoara, 1922, p. 27; Schematismus cleri ....oecesis Csană.diensis pro anno
domini 1927, Timişoara, 1927, p. 27; Schematismus cleri D10ecesis Timişoaraensis pro anno
domini 1934, Timişoara, 1934, p. 32; Schematismus cleri Dioecesis Timişoaraensis pro anno
domini 1937, Timişoara, 1937, p. 50. Schematismus cleri Dioecesis Timişoaraensis pro anno
domini 1940, Timişoara, 1940, p. 53; Schematismus cleri Dioecesis Timişoaraensis pro anno
domini 1948, Timişoara, 1948, p. 58.
63 D.J.S.A., Recensământul populaţiei şi al locuinţelor 2002 (format electronic).
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Mişcările de populaţie au afectat indubitabil sh·uctura confesională.
Ponderea unora s-a diminuat în favoarea altora. Mozaicii, luteranii şi
greco-catolicii au dispărut odată cu plecarea sau dispariţia biologică a
păstrătorilor lor. Cultele neoprotestante, baptiştii şi penticostalii, au
început să reprezinte o entitate a piramidei confesionale.
Sursele
documentare
pledează
pentru
o
societate
multi.confesională, în care fiecare comunitate, în parte, şi-a adus propriul
aport spiritual, creându-se, în timp, un „creuzet confesional". În acest
spaţiu, valorile şi identitarul fiecăruia au pecetluit destinul frumoasei
depresiuni Moneasa.
Martori ai prezenţei diverselor etnii şi confesiuni sunt pietrele
funerare din cimitirele localităţii.

3.

Mişcarea naturală

a populaţiei

Natalitatea
Naşterile au fost şi sunt percepute ca momente cruciale în viaţa
cuplului conjugal, dar şi al comunităţii. Ele contribuie la schimbări atât în
viaţa tinerilor părinţi, cât şi în cea a comunităţii. Dinamica lor a fost
surprinsă prin analiza demografică a informaţiilor oferite de matricolele
botezaţilor şi a recensămintelor din a doua jumătate a secolului XIX şi
debutul următorului veac.
În intervalul cronologic 1853-1878, în urma analizei demografice, sa constatat un indicele fluctuant al natalităţii la populaţia ortodoxă. Între
anii 1853-1858, numărul născuţilor a fost cuprins între 13-18 suflete. Ei au
înregistrat o uşoară diminuare între anii 1861-1878, dar, totodată, o
creştere sensibilă raportată la maximul de copii născuţi. În anii 1870 şi
1875, cifra născuţilor s-a situat între 22-25, ceea ce conduce spre o
apreciere a natalităţii.
Anii 1860, 1867, 1870, 1875 au înregistrat un număr apreciabil de
născuţi ortodocşi la Moneasa, consemnându-se peste 20. O scăderea
semnificativă constatăm între 1873-1874, când în comitatul Arad a bântuit
epidemia de ciumă.
Fiind o comunitate tradiţionalistă, ea a respectat normelor creştine,
a ţinut perioadele de post, sărbătorilor religioase, ceea ce se reflectă fidel în
repartiţia sezonieră a natalităţii.
Repartiţia sezonieră a naşterilor ne îngăduie să apreciem că în
lunile octombrie şi mai erau cei mai mulţi botezaţi, la polul opus situânduse decembrie şi martie Această imagine reflectă relaţiile din sânul unei
aşezări relativ mici, cu o moralitate acceptată, uneori fluctuantă din cauza
factorilor economico-sociali, politici, demografici, etc.
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Între anii 1853-1918, repartiţia pe sexe a noilor născuţi marchează o
superioritatea numerică a băieţilor în comparaţie cu fetele, manifestată
până după Primul Război Mondial.
Putem concluziona că, în acest interval cronologic, naşterile au
variat între 7 şi 29, aşa cum se poate observa din Anexe, Tabelul 464 • Spre
deosebire de perioada anterioară, între 1935 - mai 1950, numărul
naşterilor a scăzut, situându-se între 7 şi 21 65 .
Între anii 1876-1913, dinamica botezatilor ortodocşi români din
localitatea Rănuşa indica o pondere mai mare a băieţilor comparativ cu
cea a fetelor (Anexe, Tabelul 5) 66.
Născuţii catolici din Moneasa au înregistrat cea mai ridicată cifră în
anul 1883, respectiv 11, pentru ca, între anii 1850-1900, dinamica lor să fie
una fluctuantă.
Dinamica botezaţilor a fost influnţată de prefacerile economicosociale, dar şi de molimele care erau frecvente şi în faţa cărora localnicii, de
cele mai multe ori, rămâneau neputincioşi, mai ales că nu a existat
personal medical, ci doar „ leacuri populare".
Creşteri semnificative au fost consemnate în deceniul întâi al
secolului al XX-lea. Acestea s-au produs pe fondul sporiri natalităţii, în
condiţiile unei oarecare prosperităţi economico-sociale şi relativei
stabilităţi. Şi rata mortalităţii infantile la naştere s-a diminuat treptat, ceea
ce face ca în perioada amintită un singur copil să se nască mort. Din
următorul tabel reiese că dinamica natalitătii as orit s re 191067 :
I

Numărul

1902
An 1901
Nr.
29
29
Sursa: nota 67.

1903
30

1904
28

celor născuti vii
1905
1906 1907
32
28
30

1908
33

1909
30

1910
36

Indicele natalităţii în Circumscripţia Sanitară Moneasa, între anii
1969-1973, a fost unul fluctuant, aşa după cum rezultă din Tabelul 568 • S-au
notat creşteri de până la 17,8%0, dar şi scăderi de până la 0%o de locuitori.
În intervalul cronologic 1969-1970, în Moneasa, au avut loc 18 naşteri şi 17
avorturi69 •
M S.J.A.A.N, C.R.S.C., Of P.O.M., Matricola botezaţilor. 1853-1878, f. 1-28; Ibidem, 1879-1934, f.
10, 30-74.
65 A.P.M., Matricola botezaţilor din comuna bisericească ortod •.'.ă Moneasa. 1935-mai 1950, p. 120.
66 S.J.A.A.N., C.R.S.C., Of P.O.R., Matricola botezaţilor sfintc Biserici Ort. Române din Ramna
(Rănuşa) de la anul 1876-1950, f. 1-40.
67 M.St.K., 1910, voi. 46, p. 334-335.
68 - , Buletin de informare al Direcţiei Sanitare şi Filialei USSM Arad, Arad, an l, nr. 1, Arad,
1970, p. 17.
69 Ibidem, an 2, nr. 1/1971, p. 74.
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. t"1a sam·t ar ăM oneasa 1969-197370
T
l l 5 Na tal1"a tea
t .1n cucumscnp
ab
eu
Trimestrul
An
Nr. crt.
IV
II
III
I
O %o
1969
8.9 %o
11.7 %o
8.8 %o
1.
11.8 %o
1970
11.8 %o
17.8 %o
11.6 %o
2.
17.6 %o
8.8 %o
1971
11,8 %o
2.8 %o
3.
8.9 %o
1972
17.6 %o
5.9 %o
5.9 %o
4.
11.8 %o
3 %o
1973
8.9 %o
8.9 %o
5.
Sursa: notele 68-70.

În acea perioadă, prin aplicarea Legii de interzicere a avorturilor
din 1966, a fost afectată starea de sănătate a viitoarelor mame, care au fost
nevoite să recurgă la avorturile în ascuns sau provocate. Asistentelor
medicale şi medicilor din Moneasa li s-au solicitat demararea unor
campanii pentru combaterea avorturilor. Regimul dictatorial nu a acceptat
rata lor ridicată.
Conform datelor culese de Institutul Naţional de Statistică în anul
1992 s-au născut 10 copii, în 2002, 9 copii, iar în 2012, doar 3 copii71 .
Evoluţia naşterilor

nelegitime 72
Comportamente demografice întâlnite în toate comunităţile săteşti,
ilegitimitatea şi concubinajul la Moneasa şi Rănuşa au avut o pondere
mică, în comparaţie cu aglomerările urbane. Cauzele lor au fost multiple.
Ele trebuie raportate la situaţia economico-socială şi mentalitatea aşezărilor
într-un anumit timp. Aceste devieri comportamentale au fost surprinse în
măsura în care sursele arhivistice au permis.
Un impediment major în încheierea unei căsătorii legalizate a fost
flagelul sărăciei. Taxele mari îi împiedicau să-şi oficializeze relaţia. Un altul
era factorul mental. Primarea intereselor materiale în detrimentul
sentimentelor era o concepţie promovată de membrii familiei viitorilor
miri, care se împotriveau unui mariaj din dragoste, preferând încheierea
unei alianţe matrimoniale pe criterii de interese, realizându-se astfel
„ partidele nupţiale". Când cei doi parteneri considerau că nu mai puteau
Ibidem, nr. 2/1970, p. 134-135; Ibidem, nr. 3/1970, p. 300-301; Ibidem, nr. 4/1970, p. 454455; Ibidem, an 2, nr. 1/1971, p. 10-11; Ibidem, nr. 3/1971, p. 388-389; Ibidem, nr. 4/1971, p.
553-554; Ibidem, an III, nr. 1/1972, p. 4-5; Ibidem, nr. 2/1973, p. 161-162; Ibidem, nr. 3/1972,
p. 326-327; Ibidem, an IV, nr. 1/1973, p. 12-13; Ibidem, nr. 2/1973, p. 139-140; Ibidem, nr.
3/1973, p. 280-281; Ibidem, nr. 4/1973, p. 419-420.
71 I.N.S., http://statistici.insse.ro/shop/, Mişcarea naturală a populaţiei, Născuţi vii pe judeţe şi
localităţi, accesat 26.01.2016.
72 Fragmentul a constituit anterior o parte din studiul publicat de Felicia Aneta Oarcea,
,,Illegitimacy and concubinage of the orthodox and roman catholic population in Moneasa,
Buteni and Galşa in the county of Arad (the 19th century)", în Ioan Bolovan, Corneliu
Pădurean (editors), Concubinage, illegitimacy and moralihJ on the romanian territonJ between the
17 111 and 20 th century, Ed. Gutenberg Univers, Arad, 2005, pp. 53-78.
73
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convieţui împreună

recurgeau la separările tacite, evitând cheltuielile mari
ale unui proces de divorţ73 •
Dinamica demografică a copiilor născuţi în ilegitimitatea fost
desprinsă în urma analizei datelor furnizate de Matricola botezaţilor
ortodocşi din localitatea Moneasa, între anii 1853-1916. Ea reflectă,
totodată, pe cea a concubinajului şi ilegitimităţii în rândul populaţiei
româneşti. În ansambru, majoritatea copiilor provin din familii cu un
statut matrimonial legitim, puţini fiind înregistraţi ca ilegitimi (părinţi
concubini). Copiii din flori (se cunoştea doar mama) reprezentau un
procent redus, rareori semnalându-se procente mai semnificative (anii
1889, 1903) 74 (Anexe, Tabelul 6).
Repartiţie sezonieră a copiilor nelegitimi ortodocşi din Moneasa, în
perioada 1880-1916 (Anexe, Tabelul 9), reflectă faptul că naşterile s-au
produs în ordine descrescătoare în lunile ianuarie, martie, decembrie,
februarie, octombrie, mai, iunie, iulie, noiembrie, august şi septembrie. În
lunile februarie, martie, aprilie, mai, iulie, decembrie ale anului 1904 au
fost menţionaţi 7 copii nelegitimi75 (Anexe, Tabelul 7).
În mentalul colectiv, după o perioadă de stabilitate, relaţiile de
concubinaj durabile ajungeau să fie accentate ca unele stabile, chiar dacă
preotul paroh avea obligaţia de a nota acest comportament nupţial ca unul
neconform moralităţii bisericeşti.
În intervalul 1853-1913, în satul Rănuşa, concubinajul a atins cote
apreciabile în anii 1878, când au fost consemnaţi 6 copii rezultaţi din
asemenea relaţii şi în 1881, când numărul lor a ajuns la 8. În anii 1907 şi
1912, au fost născuţi 4 copii din flori (Anexe, Tabelul 8)76 •
La Rănuşa, repartiţia sezonieră a copiilor rezultaţi din relaţiile de
concubinaj şi copiii din flori, între anii 1876-1913, poate fi desprinsă din
Anexe, Tabelul 9. Cei mai mulţi s-au înregistrat în lunile martie (10), mai
(11), iunie (14), iulie (11), august (10), octombrie (10) 77 .
Repertoriul terminologic uzitat de paroh întâlnit în Registrul
botezaţilor, pentru a semnala situaţiile de concubinaj şi ilegitimitate,
cuprindea: ,,necununaţi", ,,nu sunt cununaţi", pentru ca, din 1873, să fie
folosite expresiile „nu după lege", ,,nelegiuiţi". Rigurozitatea părintelui
Sorina Paula Bolovan, Familia în satul românesc din Transilvania, Fundaţia Culturală
Cluj-Napoca, 1999, p. 181-182; Idem, ,,Aspecte ale ciclului vieţii familiale în satul
românesc din nord-vestul Transilvaniei la mijlocul secolului al XIX-iea", în Sabin Manuilă,
Istorie şi demografie, Centrul de Studii Transilvane, Cluj-Napoca, 1995, p. 130.
7-1 S.J.A.A.N., C.R.S.C., Of P.O.M., Matricola botezafilor. 1853-1878, p. 1-2, 5-8, 10-11, 13-17,
21-22; Ibidem, Matricola boteza/ilar. 1879-1934, f. 1-53.
75 Idem, Of P.O.M., Matricola botezaţilor. 1853-1878, p. 1-28.
76 ldem, Of P.O.R. Matricola botezafilor... 1876-1950, f. 1-40.
77 Ibidem
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Zaharia Miliam, permite aflarea „copiilor din flori". De pildă, Macrina
Andrica, ,,fată fecioară din Dezna", de profesie „econom", a dat naştere
unei fetiţe, copilă din flori. Asemănător a fost şi cazul lucrătoarei Floare
Bortiş, ,,necununată ca fată" şi cel al lucrătoarei Saveta Şodinca, ,,copilă" 78 •
Din anul 1854, rromii, aşezaţi în Moneasa, s-au căsătorit fie cu
români, fie între ei, iar copiii i-au botezat la Biserica Ortodoxă. În rândul
lor s-au semnalat un număr însemnat de concubinaje 79 •
Uneori, după o perioadă de convieţuire ilegală, cuplurile decideau
să-şi legalizeze statutul matrimonial. Unicul caz consemnat la Moneasa, în
perioada menţionată, a fost cel al lui Petru Nicolae. El a decis să încheie
actul sacru al căsătoriei relativ târziu. În matricola botezaţilor preotul a
consemnat faptul că „s-a cununat târziu" 80 . ,,Explicaţiile ar putea fi cel
puţin două, fie partenerii şi-au îmbunătăţit situaţia materială, adică îşi
puteau plăti taxele de căsătorie, fie familia şi-a revizuit atitudinea,
acceptând relaţia lor" 81 . Situaţia materială a ortodocşilor din Moneasa era
una modestă. Cu toate că în a doua jumătate a secolului al XIX-lea s-a
înregistrat o oarecare prosperitate economică, zona de munte nu le-a oferit
prea multe posibilităţi de a-şi spori puţinul avut.
Matricolele romano-catolice au consemnat şi populaţia catolică din
aşezările aflate în proximitatea Monesei. Bogatele date statistice
consemnate de preoţii parohi confecţionează o op1me asupra
comportamentului nupţial şi a mentalităţilor colective faţă de normele
morale. Analiza informaţiilor notate de preoţi în Matricola botezaţilor
catolici, între 1850-1900, conduce la stabilirea dinamicii botezatilor. Astfel,
din cei 278 copii, 83,45%, proveneau din mariaje legalizate şi doar 16,54 %
din relaţii ilegitime. Statutul social al mamei a fost cel de văduvă,
necăsătorită 82 , munciloare(i) la mină, cărbunar, pădurar, moşier, morars3.
Analiza procentuală indica o pondere a ilegitimităţii ce s-a ridicat
la 33,33%, 42,85%, 55,55% în anii 1859, 1870, 1874, 1887, 1890, 1892, 1900.
Au existat şi intervale cronologice în care nu s-a înregistrat nici un copil
născut în nelegiuire. În ansamblu, ilegitimitatea la romano-catolici, în
perioada analizată a reprezentat 16,54%. (Anexe, Tabelul 10)
I

S.J.A.A.N., C.R.S.C., Of P.O.M., Matricola botezaţilor. 1853-1878, 2-4, 6-7, 9-10, 13, 15, 17-18,
20-21, 23-28.
79 Ibidem, p. 3, 15, 17-18, 21, 23, 25-26; Felicia Aneta Oarcea, Spiridon Groza, op. cit., p. 75.
so Idem, Of P.O.M., Matricola botezaţilor. 1853-1878, p. 12.
81 Felicia Aneta Oarcea, Spiridon Groza, op. cit., p. 76.
82 5.J.A.A.N., C.R.S.C, Of P.Rom.-Cat. Moneasa. Registrul botezaţilor romano-catolici. 1850-1900,
f. 2, 37-38, 58, 67-68, 70, 73, 75, 77, 79, 83, 85 (au fost consemnaţi şi partenerii-taţi).
83 Ibidem, f. 7, 9, 1 1 ".O, 28, 31, 43, 55, 58, 64.
75

78

https://biblioteca-digitala.ro

putem aprecia că ilegitimintatea era mai
semnificativă în sânul comunităţii romano-catolicilor, comparativ cu cea a
ortodocşilor. Însă, redusă dacă o raportăm la alte aşezări.
Naşterile nelegitime, în sânul confesionalităţii ortodoxe, s-au situat
în jurul a 9,58%, în cea a catolicilor, s-au ridicat la 16,54%. Semnificativele
inadvertenţe comportamental-morale au avut ca raportare numeroşi
factori. Unul dintre ai a fost şi fluxul continuu de populaţii de la finele
veacului al XIX-lea, care reprezenta forţa de muncă angrenată în
exploatările miniere şi forestiere sau de marmură. Legislaţia aceleiaşi
perioade a limitat implicarea decizională a clerului asupra voinţei
indivizilor.
Analiza statistică anterioară întăreşte afirmaţia că la românii
ortodocşi din Transilvania, situaţiile de concubinaj şi ilegitimitate erau
mult mai reduse comparativ cu a celorlalte confesiuni, respectiv romanocatolici. Poziţia geografică a aşezări a favorizat sau nu menţinerea
moralităţii tradiţionale 84 . Cele două localităţi nu au cunoscut amploarea pe
care au luat-o concubinajul şi ilegitimitatea în rândul altor comunităţi
etno-confesionale, dat fiind faptul că ele nu s-a afiliat curentelor novatoare
decât târziu, odată cu intrarea în circuit turistic şi cu exploatările miniere
şi forestiere.
Unii istorici maghiari au făcut aprecieri în privinţa moralităţii
populaţiei, apreciind totodată inteligenţa şi chiverniseala ei. Nu au avut
cuvinte îmbucurătoare despre moralitatea comunităţii. Conform scrierilor,
comportamentul nupţial, predilect spre desfrâu, a fost influenţat de clima
locului. Despre concubinaj se spune că s-a manifestat sporadic. În schimb,
femeile au fost insensibile la fidelitatea conjugală, ajungând mult mai
repede „la vârsta dezvoltată decât în alte localităţi" 85 .
Prin

comparaţie

Evoluţia mortalităţii

Un alt aspect demografic intrat în atenţia specialiştilor, mai ales la
sfârşitul veacului XX şi debutul următorului, a fost mortalitatea, cazuistica
ei şi atitudinile în faţa morţii. Ele pot fi desprinse din documentele
arhivistice şi din studiile publicate de cercetători. Adevăraţi cavaleri ai
apocalipsului, aşa cum afirma istoricul Paul Cernovodeanu, epidemiile au
secerat vieţile omeneşti în anumite perioade. În secolele XVIII-XIX, cele
mai frecvente au fost epidemii de ciumă, amintite în scriptele epocii.
Legislaţia reformistă austriacă şi austro-ungară a impus măsuri de igienă,
vaccinări şi cordoane de carantină.

84
85

Sorina Paula Bolovan, Familia în satul românesc din Transilvania, p. 188.
Gaal Jeno, op. cit., p. 189; Felicia Aneta Oarcea, Spiridon Groza, op. cit., p. 77.
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În urma raporturilor referitoare la epidemia de ciumă, primite din
întreg cuprinsul comitatens, la 21 iunie 1746, Consiliul Locotenenţial din
Bratislava a solicitat forurilor competente note explicative despre
cheltuielile efectuate în comunele arădene, precum şi despre personalul
sanitar care a funcţionat pe timpul acestora. Statistica a cuprins aşezările în
care au fost instituite carantine, precum şi informaţii despre personalul
medical - chirurgi, infirmieri, paznici de carantină - stipulându-se
remuneratia acestora, în bani sau în natură. În localitatea Moneasa, au fost
angajaţi 12 paznici dintre locuitorii, fiind remuneraţi cu 17 cr. pe zi86 .
Numărul deceselor în rândul populaţiei ortodoxe, în intervalul
1853-1918, cuprinsă în Anexe, Tabelul 11, însumează 948 persoane.
Calcularea unui raport procentual anul ar indica o pondere a mortalităţii
situată la 6,85%. O mortalitatea însemnată a fost constatată în anii 1895,
1911, 1918, când s-au consemnat 30 de decese. O uşoară scădere a avut loc
în anii 1855, 1869, 1874, 1887, când s-au numărat 26, 24 şi 23. Cifre imfime
s-au notat în anii 1854, 1865 şi 1866, când s-au notat 6 persoane decedate87 •
Ciuma a secerat numeroase vieţi în deceniul opt al veacului al XIXlea în Transilvania şi comitatul Arad. Cea de vărsat şi holeră se opreşte
asupra anilor 1872-1873, şi chiar până în 187588 . La Moneasa, în 1873,
numărul decedatilor a atins cifra de 23 suflete. În acelasi an, la Rănusa, au
fost consemnate 45 de decese. Aici, si în anii 1871-1872 au fost numărate 30
de decese89 .
Identificarea cauzelor mortalităţii a fost facilitată de consemnările
preoţilor. Preotul paroh Zaharia Miliam a notat în perioada sus
menţionată: aprinderea la plămâni, vărsatul, accidente (a picat în cap, ars
de foc), moarte naturală, friguri, etc. În intevalul 1889-1898, au mai fost
consemnate „moarte de plămâni" (pneumonie), difterie, vărsat, tuse
măgărească, ,,moarte silnică în pădure", tifos, scarlatină. Aceleaşi cauze se
regăsesc şi în anii imediat următori, respectiv 1899-1909. Mai putem
adăuga apoplexia, ,,moarte de piept" (angină pectorală), ,,s-a înecat în
vale", ,,rău de grumaz" (difterie), ,,moarte de inimă" (infart), ,,slăbiciuni
de naştere". Spre finele secolului al XIX-iea, a mai adăugat „lungoarea"
(febra tifoidă), epidemia de gripă spaniolă. Ultima s-a manifestat în timpul
I

I

,

,

Dr. Romulus Vasilovici, Lucian Emandi, Andrei Caciora, ,,Date şi documente din
trecutul medical al Aradului", în Buletin de informare al Direcţiei Sanitare şi filialei U.S.S.M.
Arad, an 11, nr. 4/1971, p. 635-639.
87 S.J.A.A.N., C.R.S.C., Of P.O.M., Matricola decedaţilor. Moneasa. 1853-1878, f. 1-24; A.P.M.,
Registrul decedaţilor din comuna Moneasa. 1879-1918, f. 1-37.
88 Sorina Paula Bolovan, Familia în satul românesc din Transilvania, p. 46.
89
S.J.A.A.N., C.R.S.C., Matricola decedaţilor. Moneasa. 1853-1878, f. 1-24; A.P.M., Registrul
decedaţilor din comuna Moneasa. 1879-1918, f. 1-37; S.J.A.A.N., C.R.S.C., Of P.O.R., Matricola
răposaţilor începută la 1853-1950, f. 27-31.
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Primului Război Mondial. În luna noiembrie a anului 1918, au fost
înregistrat 17 decese9o_
Dacă raportăm numărul deceselor din anul 1900 la totalul
populaţiei de 648 persoane ar rezulta un procent de 1,54 %. Peste numai
zece ani, acelaşi raport la o populaţie de 772 persoane ar indica un procent
de 2,07%. Putem conchide că în decurs de zece ani procentual numărul
morţilor a sporit timid.
Urmărind evoluţia sezonieră a deceselor la populaţia ortodoxă din
Rănuşa în intervalul 1853-1914 (Anexe, Tabelul 12) constatăm că în anii
1854 (31 decese), 1871 (30 decese), 1872 (30 decese), 1873 (45 decese) au fost
consemnate cele mai multe decese 91 .
Pierderile de vieţi omeneşti din pricina numeroaselor epidemii din
a doua jumătate a secolului al XlX-lea au obligat autorităţile austro-ungare
să adopte Legea sănătăţii publice din Ungaria, în anul 1876. Graţie
stipulărilor ei, s-a trecut la organizarea sistemului sanitar şi introducerea
vaccinării contra variolei 92 .
Repartiţia mortalităţii pe categorii de vârstă, surprinsă în intervalul
cronologic 1853-1878, potrivit datelor cuprinse în Tabelul 6, reflectă o
mortalitate infantilă crescută în sânul ortodocşilor din Moneasa. În anii
1856 şi 1861 au fost notate 11 cazuri. În anii 1863, 1866, 1868, 1870 şi 1877,
acest indice a marcat o oarecare diminuare. În anul 1869 au murit 8
persoane de peste 60 ani. În 1874, un număr mare de morţi am observat şi
în cadrul categoriei cu vârstă 40-59 ani.
Tab eu
I I 6 D"inamica d ecese I or pe categoru
.. d e varst
. ă 1853-1878 • !M oneasa
Structura populatiei pe categorii de vârste
An
15-19
20-39
40-59 Peste 60 ani
Sub 6
6-11
12-14
1853
2
5
2
5
1854
1
2
2
1
1855
9
1
2
2
3
6
2
1856
11
1
3
1857
4
1
3
1858
7
2
1
4
1859
2
2
1
2
1860
4
8
1
2
1861
11
2
1
2
1
1862
8
2
1
1
2
1863
1
1
4
3
1
1864
6
1
3
4
1
1865
4
1
1
1866
1
2
1
2

Registrul decedaţilor din comuna Moneasa. 1879-1918, p. 1-37.
S.J.A.A.N., C.R.S.C., Of P.O.R., Matricola răposatilor începută la 1853-1950, f. 1-72.
92 Sorina Paula Bolovan, Familia în satul românesc din Transilvania, p. 46-48.
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Total

14
6
25
15
8
14
7
15
17
14
10

15
6
6

1867
4
1868
2
1869
6
1870
2
1871
8
1872
3
1873
4
1874
5
1875
5
1876
4
1877
2
1878
6
Sursa: nota 93.

-

-

2

1
1
1

1
3

1
-

-

-

1

-

1
2
1

2
1
2
-

1
2

-

-

1
-

-

-

-

1
4
2
2
6
2

3
2
1
6
2
6
8
3
2
2
2

4

3

2

5
4
8
2
1
2
2
2

10

-

7

3
2

8
14

12
24
8
18
13

17
23
15

Piramida pe categorii de vârstă, în 26 de ani (1853-1878), refiefează
faptul că din cei 341 decedaţi ortodocşi, 130 (38,12%) au fost copii de vârstă
preşcolară; 17 (4,98%) persoane înh·e 6-11 ani; 11 (3,22%) înh·e 12-14 ani; 20
(5,86%) între 15-19 ani; 48 (14,07%) între 20-39 ani; 65 (19,06%) între 40-59
ani; 50 (14,66%) peste 60 de ani. Cel mai afectat segment al populaţiei a fost
cel cu vârste cuprinse între 0-6 ani, urmaţi de cei de 40-59 ani.
Spectrul ocupaţional al mortalităţii îi situează pe primul lor pe cei
cu o situaţie materială modestă, ţăranii, urmaţi de lucrătorii şi muncitorii
de la minele şi topitoriile de fier ori de la exploatările forestiere, marmură
sau calcar. Ultimul loc revine economilor şi persoanelor înstărite. În rândul
lor speranţa de viaţă era mai ridicată 93 .
La Rănuşa, cea mai expusă categorie de vârstă a fost cea sub 6 ani.
Epidemiile au secerat vieţile multor copii. În anii 1864 şi 1887 au fost
consemnate 15, respectiv 16 decese în rândul acestora. În anul 1873, s-au
notat 16 decese la populaţia cu vârstă cuprinsă între 40-59, iar la cea între
20-39 ani, 10, în 1873, 8, în 1875 şi 9, în 1882; în rândul celei de peste 60 de
ani, 10, în 1854, 8, în 1858 şi 1872. Printre cauzele notate de preot amintim:
aprindere la plămâni, ,,boală de foale", ,,heptică", ,,friguri", holeră, etc94 •
Evolutia deceselor la Moneasa, în 1901-1910, a fost următoarea:
Numărul

An 1901
1902
Nr.
28
15
Sursa: nota 95.

1903
14

1904
14

celor născuti vii
1905
1906 1907
17
M
16

1908

1909

1910

M

18

E

Mortalitatea infantilă prezenta uneori cifre alarmante. Din 9 copiii
până la vârsta de 7 ani, 5 au decedat sub până la împlinirea unui an de
viaţă, 4 între 1-6 ani. Numărul copiilor decedaţi peste 7 ani s-a ridicat la 10
S.J.A.A.N., C.R.5.C., Of P.O.M. Matricola decedaţilor. 1853-1878, p. 1-24; A.P.M., Registrul
din comuna Moneasa 1879-1918, p. 1-37; Felicia Aneta Oarcea, Spiridon Groza, op.
cit., p. 80.
9·1 S.J.A.A.N., Of P.O.R., Matricola răposaţilor. 1853-1950, f. 1-72 (Anexe, Tabelul 13).
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suflete. Cauzele majore au fost lipsa de igienă, asistenţă medicată,
vaccinuri, etc. Un număr 5 copii la care a survenit decesul au fost văzuţi
de un cadru medical. La 7 dintre ei nu a putut fi stabilită cauza. Mare parte
a bolilor au rămas necunoscute 95 •
Alţi 14 au decedat fără a fi sub observaţie medicală. La 6 a fost
stabilită cauza decesului, iar la 13 a fost necunoscut96 •
Repartiţia mortalităţii pe sexe indică o mortalitate mai însemnată în
rândul băieţilor, cifrată la 193 (30,73%) persoane, urmaţi de 172 (27,38%)
fete, 150 bărbaţi (23,88%) şi 113 femei (17,99%) 97 •
Apreciem că în perioada modernă, mortalitatea infantilă ridicată sa datorat, în principal, epidemiilor de vărsat, difterie şi tuse măgărească
din anii 1895-1897, sau cea de scarlatină şi tifos din anul 1898, etc. Lipsa
asitenţei medicale şi a măsurilor de combatere şi prevenţie a bohlor au
contribuit substanţial la înregistrarea unei mortalităţi sporite.
În timpul celui de-Al Doilea Război Mondial şi în anii imediat
următori, populaţia cea mai vulnerabilă a fost cea cu vârstă peste 60 de ani,
în rândul căreia constatându-se un număr mare de decese.
Cauzele mortalităţi au fost diverse: tuberculoză, ,,reumă",
aprindere la plămâni, bronşită, ulcer stomacal, bătrâneţe, apoplexie,
„accident în pădure la Zugău", gripă, febră, tifos, ,,căzut în război", ,,slab
din naştere", cancer la stomac, ,,mort în Marea Neagră cu ocazia evacuării
C nmen
· · .,, e tC. 98 d upa cumrezu ltă d.m ta b eu
1 1 urm ător:
I

An
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948

Sub 6
5
1
4
5
5
3
1
1
1949
1
Sursa: nota 98.

Structura populatiei pe categorii de vârste
6-11
12-14
15-19
20-39
40-59
3
3
1
5
1
2
3
4
1
1
2
2
2
1
1
2
3
1
-

95

Total

Peste 60
6
4
2
5
9
5
2
4
3
2

M.St.K., voi. 46, p. 334-335; Ibidem, 1910, voi. 42, p. 334-335 (Anexe, Tabelul 14).
Ibidem, voi. 46, p. 334-335.
97 A.P.M. Registrul decedaţilor din comuna Moneasa 1879-1918, f. 1-37.
98 ldern, Matricola răposaţilor din Biserica Ortodoxă Moneasa. 1940-1949, f. 1-14.
96
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17
6
11

13
21
12
5
8

9
4

În a doua jumătate a secolului XX, indicele mortalităţii generale a
circumscripţiei Moneasa, la mia de locuitori, a fost redat în următorul
tabel. Spre sfârşitul anului 1972, mortalitatea infantilă a fost ridicată,
pentr u ca peste un an m
· d'1ce1e e1 să f1e d e 0o/c00 99
Nr.
Crt.

An

1.
2.
3.

1969
1970
1971
1972
1973

4.

5.

Trimestrul

I

II

III

0%o
14,4%0
8,8%0
8,8%0
11,8%0

5,9%0
8,8%0
8,8%0
20,6%0
11,8%0

11,07%0
5,9%0
5,9%0
8,8%0
3%o

IV
8,8%0
17,8%0
17,6%0
20,8%0
5,9%0

Sursa: nota 99.
Evoluţia fluctuantă

a mortalităţii generale a fost influenţată de
factorii epidemiologici, de nivelul de trai şi alimentaţia populaţiei.
Sporul natural
„Conceptul metaforic „ timpi de prezenţă" cum a fost definită
populaţia, suportă un mecanism, care se reflectă în sporul sau excedentul
natural. El nu este altceva decât diferenta
, dintre numărul total al născutilor
,
şi cel al decedaţilor, într-un timp şi spaţiu delimitat. Aceste „fluxuri",
naşterile şi decesele, pot asigura sporul natural pozitiv sau dimpotrivă" 100 .
În ultimele decenii ale veacului al XIX-lea, sporul natural a marcat
un indice de +14,34%. Ulterior, a scăzut la 9,12% 101 •
Potrivit statisticilor maghiare, între anii 1901-1910, sporul natural sa cifrat la 11, reprezentând diferenţa dintre numărul născuţilor, 30 şi al
decedaţilor, în număr de 19. Diferenţa dintre sporul real şi cel natural era
de 2 persoane102, de unde deducem că au avut loc două migrări.
În a doua jumătate a secolului al XX-lea, el a fost unul fluctuant.
Calculat la mia de locuitori dă un indice de +8,8%0 la nivelul întregii ţări şi
de -3,8%0 raportat la judeţul Arad. Cel mai ridicat indice s-a înregistrat în

"**, Buletin de informare al Direcţiei Sanitare şi.filialei USSM Arad, an I, nr. 1/1970, p. 11-12;
16-17, 19; Idem, nr. 2/1970, p. 136-137; Idem, nr. 3/1970, p. 302-303, 306-307; Idem, nr.
4/1970, p. 457-458, 463-464; Idem, an 2, nr. 1/1971, p. 13-14,19-20, 89; Idem, nr. 2/1971, p.
245-246, 251-252; Idem, nr. 3/1971, p. 392-393, 400-401; Idem, nr. 4/1971, p. 557-558, 565566; Idem, an III, nr. 1/1972, p. 8-9; Idem, nr. 2/1972, p. 165-166, 173-174; Idem, nr.
3/1972, p. 330-331; 338-339; Idem, an IV, nr. 1/1973, p. 16-17, 24-25; Idem, nr. 2, p. 143-144,
151-152; Idem, nr. 3/1973, p. 284-285, 292-293; Idem, nr. 4/1973, p. 423-424; 431-432. *În
Tabel nu am cuprins datele referitoare la mortalitatea infantilă, deoarece cu excepţia anului
1972 a fost de 0%o.
10
Corneliu Pădurean, Populaţia comitalului Arad în secolul al XIX-lea, p. 141; Felicia Aneta
Oarcea, Spiridon Groza, op. cit., p. 82.
101 Gaal Jeno, op. cit., p. 40.
102 M.St.K., voi. 46, p. 334-335.
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trimestrul trei al anului 1970, iar cel mai
1972103 :
Nr.
Crt.
1.
2.
3.
4.

I

II

8,8%0
+2,8%o
+3%o
+8,8%0
-2,9%0

3%o
3%o
-6%0
-14,7%0
-2,8%0

Starea civilă a populaţiei
Un alt aspect intrat în aria
civilă

a

în trimestrul doi al anului

Trimestrul

An

1969
1970
1971
1972
5.
1973
Sursa: nota 103.

scăzut

III
0%o
+11,9%0
+2,9%o
-2,9%0
+8,8%0

preocupărilor

IV
-8,8%0
-6%0
0%o
-11,9%0
-2,9%0

demografilor a fost starea

populaţiei.

localitatea Moneasa, potrivit recensământului din 1900,
reprezentau 354 (53,79%) persoane, căsătoriţii 261 (39,66%) şi
văduvii 43 (6,53%) 104 . Celibatul era preferat de peste 50% din populaţia cu
vârsta oficială de mariaj.
Zece ani mai târziu, aceştia au deţinut o oarecare majoritate, fiind
recenzate 437 persoane, reprezentând 56,60% din populaţie. Cei 287
căsătoriţi reprezentau 36,52%, iar cei 51 văduvi, 6,60%. Numărul
divorţurilor legale era redus. Au fost notate 2 (0,25%) cazuri 105 •
Analiza datelor furnizate de cele două recensăminte indică o
preponderenţă a celibatarilor. Fenomenul are cel puţin două explicaţii. Una
ar fi că până după 1918, bărbaţii erau mai numeroşi decât femeile, cealaltă
s-a datorat situaţiei materiale modeste. Fără a-şi putea legaliza căsătoriile,
ei trăiau, de cele mai multe ori, în concubinaj. O altă explicaţie o constituie
munca sezonieră. Bărbaţii îşi lăsau nevestele şi copiii la vetre, în timp ce ei
munceau în alte localităţi. Cazuri similare au existat şi la Moneasa după
sistarea activităţii Carierei de Marmură.
Conform datelor furnizate de recensământul din 1930, celibatarii
deţineau procente mai însemnate - 183 (25,41 %), urmaţi fiind de căsătoriţi
- 155 (21,52%), văduvi - 12 (1,66%), divorţaţi legal - 3 (0,41 %) şi 2
În

necăsătoriţii

***, Buletin de informare al Direcţiei Sanitare şi filialei USSM Arad, an I, 1/1970, p. 27;
Ibidem, nr. 2/1970, p. 138; Ibidem, nr. 3, p. 304-305; Ibidem, nr. 4/1970, p. 460-461; Ibidem, an
2, nr. 1/1971, p. 16-17; Ibidem, nr. 2/1971, p. 248-249; Ibidem, nr. 3/1971, p. 396-397; Ibidem,
nr. 4/1971, p. 561-562; Ibidem, an III, nr. 1/1972, p. 12-13; Ibidem, nr. 2/1972, p. 169-170;
Ibidem, nr. 3/1972, p. 334-335; Ibidem, an IV, nr. 1/1973, p. 20-21; Ibidem, nr. 2/1973, p. 147148; Ibidem, nr. 3/1973, p. 288-189; Ibidem, nr. 4/1973, p. 427-428; Felicia Aneta Oarcea,
Spiridon Groza, op. cit., p. 82.
104 M.St.K., 1900, voi. I, p. 334.
10s M.St.K., 1910, voi. 42, p. 334.
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nedeclaraţi

(20,83%)

(0,27% ). Au fost consemnate 166 (23,05%) femei nemăritate, 150
48 (6,66%) de văduve şi 2 (0,27%) divorţate 106 .

căsătorite,

Tabelul 7. Starea civilă a locuitorilor din comuna Moneasa (1900, 1910, 1930, 1966)
Stare civilă a locuitorilor din localitatea Moneasa
Totalul
Nedeclaraţi
Divorţaţi
Văduvi
Necăsatoriţi
Căsătoriţi
populaţiei
legal
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
%
%
%
%
%
1900
658
261
43
354
53,79
39,66
6,53
1910
772
2
437
51
282
0,25
56,60
36,52
6,60
1930
F
B
F
B
F
B
F
B
F
B
720
183
12
48
1
2
2
1
166
155
150
0,27
0,27
0,13
25,41 23,05 21,52 20,83 1,66 6,66
0,13
1966
B*
F
B
F
B
F
B
F
B
F*"'
171
102
294
235
15
51
3
11
2
0,22
19,34 11,53 33,25 26,58 1,69 5,76 0,33
1,24
Stare civilă a locuitorilor din localitatea Rănuşa
1900
478
254
173
51
53,13

36,19

-

10,66

-

1910

292
56,37

176
33,97

50
9,65

1930
B
F
B
F
B
F
B
135
99
109
110
10
36
1
26,94 19,76 21,75 21,95 1,99 7,18 0,19
Sursa: notele: 104-107; B* - bărbaţi; F** - femei

-

-

-

-

518

F

B

F

1

-

-

0,19

Şi

501

la recensământul din 1966, din totalul populaţiei masculine, 171
(19,34%) erau celibatari, 294 (33,25%) căsătoriţi, 15 (1,69%) văduvi, 3
(0,33%) divorţaţi şi 2 (0,22%) nedeclaraţi. Numărul femeilor necăsătorite
era mai mic decât al bărbaţilor, respectiv 102 (11,53%) persoane, 235
(26,58%) căsătorite, 51 (5,76%) văduve, 11 (1,24%) divorţate107_
Constatăm o scădere a numărului celibatarilor şi augmentarea
numărului divorturilor.
,
Similitudini demografice întâlnim şi la Rănuşa. Cele trei
recensăminte (1900, 1910, 1930) au consemnat o preponderenţă mai mare a
106
107

***, Recensământul general al populaţiei României. 1930, voi. I, p. 9.
**"', Recensământul populaţiei şi locuinţelor din 15 martie 1966, p. 77.
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celibatarilor în raport cu cei căsătoriţi. Raportat la anii 1900 şi 1910, în 1930
numărul lor a scăzut, crescând cel al căsătoriţilor. Câte un caz de divorţ a
fost notat de statistica din 1930, în cazul ambelor sexe.
Complexitatea procedurii de divorţ bisericesc a avut drept scop
împiedicarea înmulţirii acestor inadvertenţe comportamentale intervenite
în viaţa cuplului conjugal 108 . Generalizarea a permis extrapolarea aplicării
procedurii de la o parohie la alta. Penuria documentele de acest fel
păstrate la Parohia Ortodoxă Moneasa nu favorizează alcătuirea
repertoriului cazuistic şi depistarea frecvenţei acestora.
Reproducem o sentinţă de divorţ bisericesc, care a trecut prin toate
filtrele procedurale. În urma divorţului civil, S. I., a cerut desfacerea
căsătoriei religioase, a cărei conţinut îl redăm în cele ce urmează: ,, D-le
preot, Fiind divorţat de fosta soţie, actualmente M. D., respectuos vă rog să
binevoiţi a dispune să fie trecut prin toate forurile competente, de a fi
divorţat şi prin legea sfintei biserici, trecând prin Protopopiatul Buteni şi
apoi prin Sf. Episcopie.
Vă alătur sentinţa de divorţ. Trimit, vă rog, asigurarea respectului
şi devotamentului meu.
Devotat: I. S., ... , Domniei sale D-lui Preot al Parohiei Moneasa" 109 •
După acestă cerere, solicitanul trebuia să completeze un proces
verbal tipizat, în care pe lângă datele personale apărea menţiunea că
„Reclamatul cere desfacerea căsătoriei religioase pentru următoarele
motive: infidelitate conjugală". Încercările eşuate ale preotului Vasile
Marcu de a împăca soţii a dus la propunerea „desfacerii căsătoriei
religioase pe motivul canonic al infidelităţii conjugale" 110 .
Solicitarea a fost înaintată protopopului de Buteni, Ştefan Lungu,
care a supus-o dezbaterii Sinodului protopopesc. Dosarul complet - un
extras copie cu matricola cununaţilor şi divorţaţilor - a fost trimis în 14
septembrie 1936 Oficiului Parohial Moneasa 111 •
Sentinţa de divorţ bisericesc emisă, la 9 septembrie 1936, de către
episcopul Andrei, pe consemnat motivul canonic al „ părăsirii cu
necredintă din partea sotiei" 11 2.
I

I

Arlette Lebigre, Lungul dmm al divorţului, în „Amor şi sexualitate în Occident", Ed.
Artemis, Bucureşti, 1991, p. 190.
109 Arhiva Bisericii Ortodoxe Române Moneasa (A.B.O.R.M.), f. 58, (Sentinţă de divorţ
bisericesc).
110 Ibidem, f. 59 (Proces verbal, nr. 9 /1936).
111 Ibidem, f. 60 (Răspunsul protopopului de Buteni, Ştefan Lungu, nr. 534/1936
108

faţă/verso).
112

Ibidem, f. 58

(Sentinţa

de

divorţ

bisericesc nr. 6147 /1936).
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De-a lungul timpului, s-au mai semnalat cazuri asemănătoare.
Unul similar s-a întâmplat în timpul parohului Ioan Drăgan 113 • Fenomenul
a luat amploare înspre a doua jumătate a secolului XX şi debutul
următorului.
Nupţialitate. Căsătorii

mixte

Dinamica mariajelor
„ Dacă naşterea şi decesul au un caracter biologic şi social, căsătoria
a fost şi este prin excelenţă un eveniment social, un act de voinţă a
indivizilor" 114 .
Stabilitatea economico-socială sau dimpotrivă a determinat
fluctuaţii ale dinamicii nupţialităţii. Căsătoriile legalizate erau numeroase,
mai ales că Moneasa şi Rănuşa erau două comunităţi cu mentalităţi
tradiţionaliste. Ele s-au constatat în anii de linişte şi prosperitate. Sporadic,
în decursul cercetării, am descoperit şi nupţialităţi considerate inadvertenţe
comportamentale, în acestă categorie fiind incluse căsătoriile mixte,
concubinajul şi divorţul.
Între anii 1853-1900 (Anexe, Tabel 15), numărul cununaţilor s-a
situat la 189 de persoane. O repartiţie sezonieră pentru întregul interval
cronologic pledează pentru lunile februarie, când s-au înregistrat 48 de
căsătorii, urmată de noiembrie (32), ianuarie (30), octombrie (23) şi mai
(18). În martie şi decembrie nu a fost consemnată niciuna.
Numărul lor a fost unul fluctuant. În anii 1889 şi 1893, au fost
oficializate la Biserica Ortodoxă din Moneasa 1O mariaje, între români.
Cele două cupluri de ţigani şi-au legalizat mariajul la aceeaşi ecleziells_
La Rănuşa, în intervalul cronologic 1853-1916 (Anexe, Tabelul 16),
s-au înregistrat 11 mariaje, în anul 1856; 10, în 1878; 9, în 1885; 8, în 1877.
Niciunul nu a avut loc în 1904. Repartiţia sezonieră indica o pondere mare
a căsătoriilor în lunile februarie (48), noiembrie (46), ianuarie (39),
septembrie (29), octombrie (26), mai (24). În decembrie nu s-a oficiat
niciuna 11 6 •
Vârsta mirilor a variat între 18 şi 50 ani, ultima fiind întâlnită la
recăsătoriri între văduvi, în mod special . Vârsta partenerilor la încheierea
căsătoriei a fost cuprinsă între 20 şi 30 de ani. În intervalul 1863-1872,
ponderea tinerilor căsătoriţi sub 24, respectiv 20, a fost apreciabilă.
113

Ibidem, f. 366 (Proces verbal nr. 81/1928); Felicia Aneta Oarcea, Spiridon Groza, op. cit.,
p. 84-85.
114
Corneliu Pădurean, ,,Contribuţii la studiul căsătoriilor mixte din judeţul Arad în a doua
jumătate a secolului al XIX-iea", în ldenhtate. Alteritate. Multirnlturalitate, Arad,
Ed.Museum, 2001, p. 268-269; Felicia Aneta Oarcea, Spiridon Groza, op. cit., p. 85.
115 S.J.A.A.N., C.R.S.C., Of P.O.M., Matricola cununaţilor. 1853-1934, f. 1-17.
116 Idem, Of P.O.R., Matricola cununaţilor. 1853-1945, f. 3-23.
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Excepţiile

le-au constituit cele câteva mariaje încheiate între mirii de 16 ani.
Tinerele au continuat să-şi întemeieze familii până când nu ajungeau la
vârsta de 20 de ani. (Tabelul 8)
Explicaţia o putem pune pe seama factorului mental. Cele trecute
de 25 de ani erau considerate „fete bătrâne".
Tabelul 8.
Evolutia căsătoriilor pe categorii de vârstă la românii ortodocşi. Moneasa (1853-1900)
Anul
1893-1900
1873-1882
1883-1892
1863-1872
1853-1862
%
Nr.
%
Nr.
%
Nr.
%
Nr.
%
Nr.
Vârsta
Vârsta mirelui: SUB 24 ani
Vârsta miresei
43.47
15.78
13.95
6
2
4
6
18.75
10
6
Sub 20
2
5.26
4
8
5
11.63
1
4.34
8
25
20-24
2.33
2.63
1
1
24-30
30-40
40-50
Peste 50
Vârsta mirelui: 24-30 ani
Vârsta miresei
30.43
28.94
36
34.88
15.62
7
11
18
15
Sub 20
5
9.37
4.34
26.31
28
11.63
1
10
14
5
20-24
3
2.63
2
3.12
2.33
1
1
1
24-30
1
4.34
2
2.33
1
30-40
1
1
40-50
Peste 50
Vârsta mirelui: 30-40 ani
Vârsta miresei
3.12
8.69
5.26
4
9.30
1
2
2
Sub20
2
4
9.37
4.34
5.26
20-24
1
4
4.65
2
2
2
3
12.5
24-30
4
2.63
30-40
1
40-50
2
1
Peste 50
Vârsta mirelui: 40-50 ani
Vârsta miresei
Sub20
20-24
24-30
5.26
2
30-40
2
1
40-50
2
Peste 50
..
Vârsta mirelui: 50-60 ani
Vârsta miresei
Sub20
20-24
24-30
-
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30-40
40-50
Peste 50

-

-

1

3.12

-

-

Sub 20
20-24
24-30
30-40
40-50
Peste 50
32
Total
Sursa: nota 115.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1
1

2
2

1
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2
50

4

43

100

-

Vârsta mirelui: PESTE 60 ani
Vârsta miresei
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100

23

100

38

100

-

100

-

Similitudini privitoare la vârsta căsătoriei s-au constatat şi la
Rănuşa (Tabelul 9). Spre deosebire de comunitatea tinerilor din Moneasa,
în intervalul 1853-1862, ponderea mariajelor încheiate între mirii sub 24 de
ani în cazul băieţilor şi sub 20 în cel al fetelor a fost semnificativ mai mare.
Dacă numărul tinerilor căsătoriţi sub vârsta de 24 de ani a scăzut în
celelalte intervale cronologice supuse atenţiei, cel al tinerelor sub 20 de ani
a continuat să predornine.
Tabelul 9.
Evolutia căsătoriilor pe categorii de vârstă la populatia ortodoxă din Rănuşa (1853-1916)
1883-1892
1893-1902
1873-1882
1903-1916
1863-1872
1853-1862
Nr.
%
Nr.
%
Nr.
%
Nr.
%
%
Nr.
Vârsta Nr.
%
Vârsta mirelui: Sub 24
Vârsta miresei
22.5
6.25
10.52
9.09
4.65
3
4
2
9
3
Sub20 16 32.65
3
6.25
20-24
8.16
2
4.65
4
1
2.08
24-30
2.04
1
30-40
40-50
Peste 50
Vârsta mirelui: 24-30 ani
Vârsta miresei
10.2
23.25
30
16.66
12
34.21
Sub20
5
10
8
13
16 48.48
6.12
23.25
15
2.08
18.42
20-24
10
21.21
3
10
6
7
7
12.24
5
10.41
2
7.89
24-30
6
6
13.95
5
6.06
3
2
2.08
2
1
5.26
30-40
5
2
40-50
1
2.32
1
2.08
Peste 50
Vârsta mirelui: 30-40 ani
Vârsta miresei
6.12
4.65
4.16
Sub 20
5.26
3
2
2
3.03
2
1
20-24
6.97
5
1
5.26
3
2
2
24-30
1
1
2.5
4
8.33
6.06
2
30-40
2.5
1
2
4.65
1
2
4.16
1
2.63
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40-50
Peste 50

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Vârsta mirelui: 40-50 ani
Vârsta miresei
Sub 20
10.20
20-24
5
2.04
24-30
1
2.04
30-40
1
40-50
Peste 50
Vârsta miresei
Sub 20
20-24
24-30
2.04
1
30-40
40-50
Peste 50

1
1
1
1

2.32
2.32
2.32
2.32

-

-

1
1
1

2.5
2.5
2.5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3
3

-

1
2

2.63
5.26

-

-

-

Vârsta mirelui: 50-60 ani

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

1
1

2.5
2.5

2.32

-

-

-

-

-

-

1
-

2.63

-

-

-

-

2

4.16

-

-

-

-

-

1

3.03

Vârsta mirelui: Peste 60 ani
Vârsta miresei
Sub 20
20-24
24-30
30-40
40-50
Peste 50
Total
49
100
Sursa: nota 116.

-

-

-

-

-

-

43

100

40

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1
33

-

100

48

100

38

100

3.03

100

Potrivit „Codului civil general", adoptat la mijlocul secolului al
XIX-iea, minoratul înceta pentru băieţi la 24 ani. Legile militare stipulau ca
vârsta minimă la băieţi să fie cea de 22 ani. Oficializarea mariajului
conchidea cu încetarea minoratului fetelor (facem referire la cele care se
măritau prin dispensă) 11 7.
Dacă până spre sfârşitul secolului al XIX-lea statutul socioprofesional consemnat de preot a fost cel de „econom", din 1884, spectrul
ocupaţional s-a diversificat. Întâlnim din acel an meseria de cărbunar, din
1891, de cioplitor în piatră, iar din 1893 de morar şi servitoarens.
Pentru a putea reconstitui traseul istorico-demografic a fost nevoie
de coroborarea statisticilor demografice cu influenţele factorului economic,
modernizarea tehnologică a exploatărilor :ruruere şi forestiere, a
transporturilor şi, nu în ultimul rând, a ofe1 · dor de muncă, cei drept
117

Sorina Paula Bolovan, Familia în satul românesc din Transilvania, p. 83.
S.J.A.A.N., C.R.S.C., Of P.O.M., Matricola cununaţilor. 1853-1934, f. 1-17; Idem, Of P.O.R.,
Matricola cununaţilor. 1853-1945, f. 3-23.
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puţine, ale Staţiunii Moneasa; condiţiile de muncă şi trai, dar şi extinderea
muncii salariate 119 . Atragerea forţei de muncă din localităţile învecinate
Monesei - Rănuşa, Laz, Slatina, Neagra, Dezna, Minead - a contribuit la
fenomenul de întinerire a populaţiei, fie prin căsătorii cu autohtoni, fie
prin stabilirea aici alături de propriile familii. Influenţele factorului
economic au fost indubitabile.
Căsătoriile mixte120
Istoria convieţuirilor cu populaţie maghiară, germană, slovacă a
creat o societate multietnică şi multiconfesională. Mediul intim l-au
reprezentat căsătoriile mixte. Valorile tradiţionale se pierd în opţiunea
individului. Legile de la sfârşitul secolului al XIX-iea au avut rolul major
de a stăvilit controlul excesiv al forurilor ecleziastice asupra dorinţelor
indivizilor.
Populaţia din Moneasa a fost una majoritar românească, de
confesiune ortodoxă. Încheirea căsătoriilor mixte la Parohia Ortodoxă din
localitate, conferea accepţiunea multiconfesională, creată în sânul
comunitătii
româneşti.
I

De la sfârşitul veacului al XVIII-iea şi debutul următorului, odată
cu intrarea Monesei în atenţia nobilimii şi începuturile exploatărilor
miniere, forestiere, de calcar şi marmură, s-a constatat diversificarea etnoconfesională. Comunitatea catolică mai numeroasă, a fost completată de
cea protestantă şi evreiască.
În intervalul 1853-1911, preotul din localitate a oficiat şase mariaje
mixte, potrivit legilor în vigoare. Ele au fost consemnate în matricolele de
stare civilă din anul 1899. Numărul redus confecţionează imaginea unui
comportament nupţial tradiţionalist, caracteristic comunităţilor mici121.
În data de 7 iulie 1889, preotul ortodox a oficiat prima căsătorie
mixtă, între cărbunarii domeniali în vârstă de 52 de ani Peter Nedeschi, de
confesiune reformată, şi concubina ortodoxă, Ana Şodinca, măritată
anterior cu Terentie Coşa 122 . Peste numai doi ani, preotul a consemnat alte
două mariaje, în care unul dintre miri era de confesiune greco-catolică,

***, Aradul pennanenţă în istoria patriei, p. 217; Felicia Aneta Oarcea, Spiridon Groza, op.
cit.,
p. 86.
120 Parte din acest text a fost publicat de Felicia Aneta Oarcea, ,,Aspecte privind căsătoriile
mixte din localităţile Moneasa, Buteni şi Galşa, din judeţul Arad, în secolul al XIX-iea", în
Corneliu Pădurean, Ioan Bolovan (coordonatori), Căsătorii mixte în Transilvania, secolul al
XIX-iea şi începutul secolului XX, Ed. Universităţii „Aurel Vlaicu", Arad, 2005, p. 260-261.
121 S.J.A.A.N., C.R.S.C., Of P.O.M., Matricola cununaţilor... 1853-1934, f. 1-17.
122 Ibidem, f. 10.
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jeler din Beliu, iar celălalt romano-catolic, pietrar din Zimbru. Ambii şi-au
luat mirese ortodoxe1 23.
Deschis realitătilor în schimbare de la sfârşitul secolului al XIX-lea
şi începutul veacului următor, parohul ortodox Terentie Nonu a oficializat
cununia a două cupluri între anii 1893 şi 1908. Mirii erau romano-catolici,
iar miresele greco-catolice. Statutul social al primului cuplu a fost unul
modest. El era morar, originar din Curtici, iar ea servitoare, din Moneasa.
Naşii lor au fost Amalia şi Alexandru Mozero, italieni, aşezaţi la Valea
Sărată. Al doilea era format dintr-un maestru pietrar şi o servitoare, naşii
fiind ortodocşi din Moneasa. Însuşi preotul din Rănuşa, Sinesie loja, şi
soţia sa au fost naşii maestrului pietrar Sinesie Coşa, din Ravna, şi Clarei
Farko din Moneasa 124 . Impactul asupra comunităţii produs de modelul
preotului a fost unul major 125 •
Mariajele mixte consemnate în perioada 1853-1914 de preoţii din
Rănuşa s-au oficiat în anii 1888, 1889, 1897, 1902, 1912 între ortodocşi şi
romano-catolici. Cea din 1902, s-a încheiat între un reformat şi o
ortodoxă 126 .
Prefacerile economico-sociale şi politice, coroborate cu cele din
domeniul legislativ, dar şi mutaţiile produse la mivel mental au acţionat
,,sine qua non" asupra comportamentului nupţial al populaţiei.
În comunităţile cu populaţie mixtă s-au identificat conceptele de
interetnicitate şi (sau) interconfesionalitate. Antropologii au stabilit că ele
s-au plămădit ca urmare a evoluţiei în timp a cunoaşterii de la nivelul
minim al intercunoaşterii, în care „nimeni nu ştie nimic despre nimeni" la
nivelul maxim, în care „ toată lumea ştie totul despre toată lumea".
Convieţuirea îndelungată, concretizată în cunoaşterea directă sau
indirectă 127 , a născut, de-a lungul anilor, ceea ce specialiştii au numit
vecinătăti intime, concretizate în căsătorii mixte.
Episoade din memoria unor familii mixte128, ale cărei ramificaţii
genealogice şerpuiesc din modernitate spre postmodernism, se desfăşoară
I

I

Ibidem, f. 11.
rn Ibidem, f. 12, 17-18; Felicia Aneta Oarcea „Aspecte privind căsătoriile mixte ... ", p. 260261.
125 Sorina Paula Bolovan, ,,Familia şi relaţiile matrimoniale în satul românesc transilvănean
în a doua jumătate a secolului al XIX-iea", în Anuarul Institutului de Istorie, XXXV, Cluj
Napoca, 1996, p. 121.
126 S.J.A.A.N., C.R.S.C., Of P.O.R., Matricola cununaţilor. 1853-1945, f. 14-15, 17, 19, 22.
127 Elena Rodica Colta, Interetnicitate şi construcţii identitare în zona de frontieră româno111aghiare, Ed. Universităţii „Aurel Vlaicu", Arad, 2010, p. 130-131.
128 Fragmente din această parte a capitolului au fost publicate de Felicia-Aneta Oarcea,
„Episoade din memoria unei famlii mixte (sfârşitul secolului XIX-secolul XX}", în
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de la considerente percepţionale comunitare, ecleziastice şi legislative la
cele ale spaţiului identitar al familiei.
Concepute în epoca modernă ca abateri de la conduita
matrimonială standard 129, ele s-au înfiripat în aşezările cu populaţie de
diverse etnii şi confesiuni. Abordarea delicată incumbă o atentă
înmănunchere a vieţii de familie cu sistemul relaţiilor socio-profesionale,
dar si -cu mentalitătile membrilor comunitătii. Atitudinea familiei şi a
societăţii faţă de ele reflectă mutaţiile produse în mentalul colectiv în
epoca modernă, dar, totodată, şi tradiţiile solide ale unor generaţii, care au
învăţat să respecte valorile străinului.
Un rol însemnat în reglementarea relaţiilor matrimoniale l-a avut
indubitabil legislaţia laică şi ecleziastică. Autoritatea bisericească asupra
voinţei indivizilor a fost îngrădită de legile elaborate de autorităţi la finele
veacului al XIX-lea. Textul legilor XXXI-XXXIII îngrădea dreptul de
recunoaştere în primă instanţă a actelor majore din viaţa individului de
către puterea ecleziastică.
În presa vremii, intelectualitatea şi-a expus propriile opinii despre
aceste fenomene nupţiale. Unii şi-au exprimat totalul dezacord faţă de cei
care dădeau frâu liber încheierii mariajelor mixte 130 • Paradoxal, ei înşişi au
desacralizat discursul identitar românesc, disipând tradiţiile etnice.
Cruciale au fost mutaţiile produse la nivel mental, odată cu intrarea în
contact cu o educaţie superioară 131 •
În creerea acestui „creuzet" multietnic şi multiconfesional un rol
major l-au avut autorităţile hasburgice ori austro-ungare. Din raţiuni
economice, politice şi demografice au fost aduşi coloniştii. Contactul cu ei,
cu civilizaţia, tradiţia şi cultura lor, întâlnirile cotidiene au înlesnit
confectionarea
unei societăti, multietnice si
,
' multiconfesionale. În acelasi
'
timp, s-a creionată imaginea celuilalt, a străinului. Interrelaţionarea a
condus, de asemenea, la dezvoltarea spiritului de toleranţă faţă de
alteritate.
Penetrarea în coordonatele analitice ale microcelulei societătii,
familia, impune cunoaşterea inserţiilor tradiţionalismului mental, alunecat
spre o disoluţie. Reţinerea familiei conservatoare faţă de „celălalt" intrat în
intimitatea lor era firească.
•

I

I

I

în spaţiul românesc sec. XVII-XXI. Studii de demografie istorică, Ed.
„Aurel Vlaicu", Arad, 2006, p. 197-209.
129
Sorin Mitu, Imagini europene şi mentalităţi româneşti din Transilvania, Ed. Presa
Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2000, p. 237.
130 „Un român", ,,Căsătorii mixte", în Ştirea, Arad, VII, 1937, 25 octombrie, p. 1.
131 Sorin Mitu, Geneza identităţii naţionale la românii ardeleni, Ed. Humanitas, Bucureşti, 1997,
p. 226-227; Idem, Imagini europene şi mentalităţi româneşti din Transilvania, p. 242.
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În vederea susţinerii afirmaţiilor anterioare, ne oprim asupra unor
familii, în care s-a manifestat predilecţia încheierii unor mariaje mixte.
Culegerea de informaţii aduce noi repere şi contribuie la identificarea
comportamentului nupţial în rândul mai multor generaţii, a mentalităţiilor
şi percepţiilor formate în timp. Urmărind firul memoratelor generaţiilor
Perko, putem reconstitui decupaje de istorii de familii, mentalităţile lor şi a
comunităţilor în care au trăit. Documentele de familie contribuie
semnificativ la redescoperirea cotidianului comunităţilor, în care s-au
statornicit.
,, La cumpăna dintre tradiţionalism şi modernitate, prima generaţie,
educată în spiritul marilor oraşe
imperiale cosmopolite, a pătruns în
realităţile lumii arhaice româneşti de
la sat. Pigmentarea structurii etnice a
unor comunităţilor săteşti arădene cu
diverse grupuri etno-confesionale a
deschis
drumul
convergenţelor
132
spirituale
şi
interferenţelor
culturale.
Cuplul marital compus din
Perko Ferencz, născut în Croaţia şi
soţia sa Joszephina, originară din
Viena (Austria), au împărtăşit soarta
numeroaselor familii de colonişti sau
simpli
vizitatori
prin
întinsul
Imperiu, stabiliţi în comitatul Arad.
Ferencz, de profesie pădurar, a fost
trimis în comitatul Arad, unde
,,Groful Wenckheim îşi aducea salariaţii din Imperiu ... specialişti"BJ.
Povestea de dragoste s-a înfiripat de la o întâlnire fortuită. Tânăra
Joszephina a fost, aşa cum reiese din interviu, într-o vizită prin Imperiu. În
periplul ei, a ajuns şi pe domeniile amintitului nobil. Ea a fost cucerită de
frumuseţea Monesei. Aici, avea să-l cunoască pe Perko Ferencz,
administratorul domeniilor Wenckheim, cel care avea să-i devină soţ134 . Ea
a admirat grădina zoologică a baronului, loc care poartă şi azi numele de

Victor Neuman, op. cit., p. 7.
Interviu cu Florina-Groza Ziegler, nepoata sculptorului Gheorghe Groza; Felicia Aneta
Oarcea, ,,Episoade din memoria unei familii mixte", p. 197-209.
134 În colecţia personală a familiei Groza-Ziegler se află o fotografie în care Perko Ferencz
apare alături de doi \ărani români, ce lucrau la exploatările forestiere.
92

132

133

https://biblioteca-digitala.ro

„Grădina

Mare"Bs. ,,Bunica a recunoscut că o fost tentată extraordinar de
mult de viaţa de pădure. Avea vulpe acolo în ţarcuri, animale ... ". Relaţia
lor s-a concretizat într-o căsătorie, ce a avut loc la Viena, în data 8
noiembrie 1908136 . La început s-au stabilit la Sălăjeni, acolo unde a fost casa
satului
ei. Diferenta
.
, de vârstă între soti
, a fost de 14 ani. Analiza etnoconfesională a primei generaţii arată că cei doi au fost romano-catolici,
mariajul mixt a fost de consistenţă etnică 137 •
Apropierile din lumea satului dintre diferite etnii, precum
maghiari, germani, slovaci, evrei, colonizaţi sau ajunşi ca şi comercianţi, în
vizită, prin căsătorie au conturat în imaginarul colectiv „străinul
binevoitor". Altercaţiile dintre tradiţionalism şi modernitate au fost
estompate de transformările economice şi dezvoltarea Staţiunii Moneasa
după anul 1891 138 .Asemenea mariaje au fost destul de rare în rândul
populaţiei ortodoxe din Moneasa. Ele au reliefat, în genere, înţelegerea şi
respectarea valorilor spirituale a tuturor membrilor comunităţii 139 .
La Moneasa s-a derulat un alt episod din istoria familiei Pcrko.
Jozsephina „s-a împrietenit cu familia Titteldorf", noii administratori ai
pădurilor, ,,iagăru şi iegăriţa" 140 . Soţii Titeldorf nu au avut urmaşi. Ei s-au
apropiat de copiii Joszephinei, care îşi petreceau timpul în compania lor.
După război 141 , cu ajutoarele băneşti primite şi în urma aplicării Reformei
agrare din 1921, familia şi-a restabilit situaţia financiară.
Fiica cea mică a Jozsephinei şi Ferencz, Ida, născută la Moneasa, în
8 noiembrie 1915, s-a căsătorit cu locotenetul Florian Groza, născut la
Bucova Uud. Hunedoara), în 4 ianuarie 1908142, după cum reiese din
fotografia de mai jos, prin dispensă regală în Biserica Ortodoxă din
localitatea Moneasa, în 8 noiembrie 1938. Dispensa a fost semnată de rege
la o masă festivă143.

Informaţie orală obţinută prin bunăvoinţa dnei Maria Groza din Moneasa „a lu văru
Haiu".
136 Bogata colecţie de fotografii a familiei Groza-Ziegler păstreză fotografia celor doi
căsătoriţi la Viena. Pe spatele ei a fost consemnată data şi anul şi locul căsătoriei.
137 Colecţia personală a familiei Groza-Ziegler conţine fotografii: una cu cei trei copii şi
Joszephina, datată după moartea lui Ferencz Perko; alta cu cei doi soţi şi Iosif copil.
138 Felicia-Aneta Oarcea, ,,Evoluţia istorică a staţiunii balneo-climaterice Moneasa Qud.
Arad) până în 1918", în Analele Banatului Arheologie-Istorie, XIV /2, Ed. \·1irton, Timişoara,
2006, p. 175.
139 ldem, ,,Aspecte privind căsătoriile mixte din localităţile Moneasa, ... p. 260-261.
140 Interviu cu d-na Florina Groza-Ziegler, nepoata sculptorului Gheorghe Groza.
141 Colecţia de fotografii a familiei Groza-Ziegler, Fotografia ca orfană de război a Idei
Perko.
142 A.P.M., Registre de stare civilii, Act de căsiitorie nr. 10/8 noiembrie 1938, p. 10.
143 Informaţie orală obţinută prin bunăvoinţa regretatului profesor Spiridon Groza.
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Mariajul încheiat la Biserica
Ortodoxă din Moneasa a respectat toate
canoanele ecleziastice. Însă, ei au
continuat să frecventeze Biserica RomanoCatolică din Moneasa1 44 _
Ambele fiice ale celor doi soţi
Groza, Mariana si Florina, au încheiat
mariaje cu parteneri de altă confesiune.
Cele două descendente ale familiei Palfi
Francisc şi Mariana, Cristina şi Diana, au
fost botezate la Biserica Reformată din
Arad.
"Căsătoriile
mixte confesionale
sau etnice au caracterizat, în general, cele
patru generaţii ale familiei Perko. În
timpul şederii la Moneasa, au frecventat
ambele biserici,
romano-catolică
şi
ortodoxă, lucru perpetuat şi astăzi. Dacă în a doua generaţie preceptele
stabilite de biserică au fost respectate, prin schimbarea confesiunii, dar şi
botezul copiilor, în generaţiile următoare, căsătoriile nu s-au oficiat şi la
biserică, datorită conjuncturii politice a vremii. Copiii au fost botezaţi în
religia tatălui sau a mamei după caz. Putem remarca, aşadar, un oarecare
conventionalism între soti" 14S.
Şi alte generaţii ale familiilor de colonişti, sosite din Imperiu, au
încheiat mariaje mixte. Meşterul de unelte agricole, Gedeon Gaspar I (18341873), venit la Moneasa împreună
cu soţia sa, Frantisca Libertina, au
călătorit în căruţă de la Medzev
(Slovacia) în anul 1854. Ca toţi
coloniştii, acesta a primit o „căsuţă
formată din două camere (pentru
două
familii) cu o bucătărie
comună în cartierul Şmelţ. Gedeon
Gaspar I muncea la forja din
staţiune „Săpărie", pe locul unde
este Cafe-barul"146_
I

I

Documente ale familiei Groza-Ziegler, Extrasul de stare civilă.
Sorina Paula Bolovan, Familia în satul românesc din Transilvania, p. 78; Fragmentul se
regăseşte în Felicia Aneta Oarcea, ,,Aspecte privind căsătoriile mixte din localităţile
Moneasa, ... p. 260-261
146 Diana Toderaş, Gedeon Gaspar I (1834-1873), manuscris
144
145
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Familia Florea-Toderaş mai păstrează plăcuţa de pe mormântul
acestuia, cu inscripţia de mai sus.
Gedeon Jozsef I (1860-1912), fiul cel mare al lui Gedeon Gaspar I, de
meserie pietrar, s-a căsătorit cu Schirle Maria, din Nădălbeşti. Tatăl ei a
fost pădurar, iar marna „cu umbrelă şi crinolină şi studii făcute la Paris".
Fratele lui Schirle Maria, Ernest, a locuit în Moneasa, unde a fost cizmar,
fiind specializat în confecţionarea sandalelor14 7•
Gedeon Gaspar II (1872-1923) s-a căsătorit cu Etelka. După
pauperizare s-au mutat în Moneasa. Etelka, Gedeon Gaspar neni sau
„Edesmama" a fost bucătăreasă la Vila Csanadi. Din amintirile domnilor
Hoffmann şi Zeno consemnăm că făcea o „mâncare deosebită (mai ales
fancuri / gogoşi s.n./)". Ea „ ţinea cu mână de fier pensiunea. Grăsuţă, cu
părul alb bine strâns sub batic, Gedeon neni e energică, în ciuda vârstei.
Cele două fete o ascultă. E mult de lucru: gătit, servit la masă, cărat apă de
băut de la Mundi, spălat vase în apa adusă din pârâul ce curge lângă vilă,
hrănit orătăniile (hoarele), porcul, apoi curăţenia şi câte altele ... " 148 .
Gedeon (Zoller) Iuliana (18841959), fiica lui Gedeon Jozsef I şi
Gedeon Maria, s-a căsătorit cu Zoller
Iuliu, originar din Zugău (Dezna).
Acesta a fost pantofar de lux.
Zoller Emma (1914-2005) a fost
unul dintre copii. Ea a fost croitoreasa
satului. Avea un dar deosebit în a
coase rochii pentru mirese şi trusouri
pentru nou-născuţiI49.
Magdalena Zoller s-a căsătorit
cu Gheorghe Florea (1932-2010),
originar din Buşteni. Graţie lui au fost
organizate primele tabere pentru copii
la vilele 10 şi 11 din Moneasa. La
rândul ei, Dina s-a căsătorit cu Ioan
Viorel Pop, ambii contabili la Băile
Moneasa iso.
„Spiritul de toleranţă religioasă şi (sau) etnică a fost transmis din
generaţie în generaţie. Asemenea exemple de familii, care şi-au gestionat
147

Idem, Gedeon Jozsef I (1860-1912), manuscris
Stela Simon, op. cit., p. 73.
Colecţia de fotografii a familiei Florea-Toderaş. În stânga: Gedeon (Schirle) Maria; în
dreapta Zoller (Gedeon) Iuliana; în mijloc: Zoller Emma.
150 Diana Toderaş, Gedeon (Zoller) Iuliana (1884-1959), manuscris

148
149
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patrimoniul spiritual identitar mixt, la sfârşitul epocii modeme ş1 m
controvesata perioadă contemporană, au pecetluit destinul unor întregi
generaţii de intelectuali. Ideologiile epocilor nu au putut altera buna
convieţuire, cu atât mai mult cu cât principiul respectului reciproc al
moştenirii identitare s-a răsfrânt în planul vieţii intime şi al înţelegerii
moderne a relaţiilor matrimoniale. Propagarea înţelegerii pozitive a
valorilor alterităţii a rămas o tradiţie, în contextul în care tânăra generaţie
continuă să fie beneficiara culturii germane, maghiare, slovace ori
româneşti" 151 .

Relaţiile

dintre diverse generaţii au preocupat specialiştii, sociologi,
antropologi, economişti, psihologi şi istorici, care au căutat ,, ... să elaboreze
modele explicative pentru schimburile intergeneraţionale, să identifice
mobilurile, dar şi mecanismele prin care părinţii şi copiii lor adulţi au
creionat un anume comportament intergeneraţional"1s2.

Felicia Aneta Oarcea, ,,Aspecte privind căsătoriile mixte din localităţile Moneasa, ... p.
260-261.
152
Ioan Bolovan, Primul Război Mondial şi realitătile demografice din Transilvania. Familie,
moralitate şi raporturi de gen, Ed. Şcoala Ardeleană, Cluj-Napoca, 2015, p. 95.
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Capitolul 4

Organizarea

administrativă.

Componente ale

modernităţii

Chiar dacă, în această fază a cercetării, nu deţinem informaţii decât
târzii despre organizarea instituţiei primarului, totuşi redăm repere din
organizarea şi funcţionarea ei.
Aceasta a fost reglementată încă din secolul al XVIII-iea, când, în
conscripţiilor din 1746 şi 1752, au fost menţionaţi primarii, judex 1•
Odată cu alegerea unei conduceri locale, care să gestioneze situaţia
administrativă, economico-socială şi politică, Moneasa avea să parcurgă o
nouă perioadă care să-i marcheze identitatea în contextul istoric al zonei.
Prin legile de organizare administrativă ale veacului al XIX-iea
(XVIII din 1871, V din 1876, XXXIV ŞI XXXIX din 1881, precum şi XXII din
1886), fiecare sat era totodată comună şi deţinea autonomie. Oricare
comună avea o reprezentanţă comunală, formată din membrii şi virilişti.
Aceasta era prezidată de jude. Deciziile ei, influenţate şi de autorităţile
administrative superioare, aveau caracter executoriu.
Constituită din jude, doi jurişti şi medicul cercual, antistia
comunală avea atribuţii executorii. Primarul era desemnat de obştea
sătească, pe o perioadă de trei ani. Ceilalţi membrii erau aleşi de
reprezentanţa comunală. Acest organism punea în practică hotărârile
reprezentanţei şi ordinele autorităţilor superioare. Cu timpul, s-a constituit
şi Senatul ca organ executiv colectiv 2 .
Comune mici, Moneasa şi Rănuşa, s-au asociat cu altele din zonă
pentru a putea întreţine un notar. Se confirmă, astfel, faptul că activitatea
lor depindea de notariatul cercual Dezna.
Legea pentru unificare ad111i11istmti'uif din 14 iunie 1925, promulgată
prin Decretul Regal nr. 1972/13 iunie 1925, publicată în Monitorul Oficial nr.
128, din 14 iunie 1925, intrată în vigoare la 1 ianuarie 1926; Legea pentru
organizarea administraţiunii locale din 3 august 1929, promulgată prin
Decretul Regal nr. 2721, din 29 iulie, şi publicată în Monitorul Oficial nr.
170, din 3 august 1929, au contribuit la o mai bună administrare a plăşilor,
oraşelor şi comunelor.
Sursele documentare bogate ale interbelicului românesc şi, apoi, ale
contemporaneităţii incumbă redarea unor detalii minuţioase care permit
Gheorghe Ciuhandu, Românii din Câmpia Aradului de acum două vearnri, Arad, 1940, p. 194.
Manuel Gutan, Istoria administrafiei publice româneşti, Ed. Universităţii „Lucian Blaga",
Sibiu, 2003, p. 254.

1
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reconstituirea pulsului comunităţii de la aspecte de viaţă
implicarea în evenimentele cruciale ale istoriei locurilor.

cotidiană până

la

1. Edificiul Primăriei
Aleşii locali s-au străduit în perioada interbelică să asigure un
spaţiu
adecvat, în care sa-ş1 desfăşoare activităţile organismele
administraţiei locale. La început, a funcţionat în clădirea Şcolii Ortodoxe,
care în 9 februarie 1933, a fost transformată în casă parohială 3 • Din 19
februarie 1933, Consiliul Local a aprobat arendarea unui edificiu pentru
Casa Comunală de la locuitorul Vasile Draghici, cu suma de 1.000 lei4.
În şedinţa extraordinară, din 11 ianuarie 1934, s-a discutat despre
arendarea unui imobil particular din centru. Întrucât nu s-a ajuns la un
consens, au decis închirierea cu suma de 1.800 lei a edificiului oferit de
acelaşi proprietar5, unde a funcţionat până în anul 1937. Contractul de
închiriere urma a fi reziliat în momentul finalizării Casei Culturale. După
expirarea acestuia, soluţia de moment găsită de primarul şi consilierii
Gavrilă Groza şi Bărbuceanu Gheorghe a fost ca începând cu data de 24
aprilie 1937, şedinţele Consiliului să se desfăşoare într-o încăpere din casa
edilului 6 .
>Jici în anul 1943, când pretorul plasei Sebiş anunţa o nouă
împărţire administrativă, comuna Moneasa nu dispunea de un imobil
pentru Primărie. În anii grei ai celui de-Al Doilea Război Mondial,
activitatea acesteia s-a derulat provizoriu în casa părăsită de Kaumann
Andrei. După finalizarea lucrărilor propuse pentru Căminul Cultural,
instituţia avea să dispună de propriul spaţiu. Solicitarea organelor locale a
fost rezolvată favorabil la 23 august de administratorul general al
Prefecturii, N. Renţea7.
Doi ani mai târziu, la 24 iulie 1945, Direcţia Băilor Moneasa i-a pus
la dispoziţie un local impropriu, pe care, la scurt timp, a fost obligată să-l
părăsească8.

Intervenţia

pretorului plasei Sebiş a fost crucială. Prin aplicarea
dispoziţiilor Deciziei nr. 9, din 30 septembrie 1945, a Prefecturii Judeţului
Arad, edificiul C.A.P.S. urma a fi achiziţionat de Primăria Moneasa. În
vederea îndeplinirii acestui obiectiv, a fost modificat bugetul
A.P.~1., Condica pentrn şedin/e. Consiliul Comunal Moneasa. 1932-1936, f. 10-12; S.J.A.A.:,..J.,
F.P.J.A., Acte administrative. 1919-1934, dos. 15/1933, f. 3-6.
4 A.P.M., Condica pentru şedin/e ... , f. 13-14.
5
Ibidem, f. 45; S.J .A.A.'.:\., F.P.].A., Acte administrafrue. 1919-1934, dos. 292/1934, f. 6.
6
A.P.M., Condica pentrn şedinţe ... , f. 114; Ibidem, Deciziuni ale Consiliului Comunal Moneasa.
1936-1938, f. 5, 47, 51.
7 S.J.A.A.N., F.P.j.A., Acte administrative. 1940-1948, dos. 261/1943, f. 1-2.
8 Jbidem, 133/1945, f. 63.
3
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administraţiei generale a comunei, creându-se, cu acceptul Consiliului
Politic, Consiliului de Colaborare şi al Obştii Săteşti, fondul necesar pentru
cumpărarea „Curiei" (clădirea Casei Pădurilor Statului (CA.P.S.), care s-a
obţinut şi prin licitarea unui parchet suplimentar, aprobat de :Ministerul
Agriculturii şi Domeniilor. De asemenea, au fost majorate veniturile la
cotele adiţionale, impozitele pe servitori, fierăstrău, vizitatori, hoteluri,
taxe comunale, certificate comunale, bilete de vite, biroul populaţiei,
curăţarea
coşurilor,
arendarea cârciumelor, bunurilor comunale,
exploatarea pădurii comunale, Băilor Moneasa, rata morii, recuperarea
dobânzilor întârziate, subventia Ministerului de Interne, telefoane şi
reduceri la asigurarea averii comunale, serbări naţionale, servicii pompe şi
cărăuşie, fond de credite 9 •
I

În a doua jumătate a secolului XX, în urma unor demersuri
îndelungate, clădirea C.A.P.S. (Casa Pădurilor Statului) avea să constituie
sediul Primăriei până în zilele noastre. Acest edificiu a fost construit încă
din secolul al XIX-lea de către proprietarul Nevery Alexa de GyulaVărşand. La acea vreme, a fost folosit ca şi casă de locuit. După aceea,
„Curia" a intrat în posesia CA.P.510 • În decursul timpului, autorităţile
locale l-au modernizat şi adaptat noilor cerinţe administrative.
2. Organizarea instituţională
Măsuri administrative în perioada interbelică.
Măsuri administrative în Moneasa11.
Organele administrativ-teritoriale s-au străduit să asigure un cadru
de funcţionare şi de stimulare a exploatării resurselor naturale şi umane
9

Ibidem, f. 107; Ibidem, dos. 114/1946, f. 2.
A. Şc. Gen. ,,Gheorghe Groza" Moneasa, Gh. Bărbuceanu, Monografia comunei Moneasa,
manuscris, p. III.
11
Vezi şi Felicia Aneta Oarcea, Spiridon Groza, Moneasa. Monografie istorică, Ed. Gutenberg
C'nivers, Arad, 2007, p. 93-94.
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existente. Documentele interbelice şi contemporane găsite pe parcursul
cercetării ne îngăduie să reconstituim principalele atribuţii ale acestora şi
implicarea în domeniile administrativ, politic, economico-social, cultural.
Deciziile Consiliului Comunal Moneasa au fost consemnate
începând cu vara anului 1929. Activitatea acestuia era, însă, mult mai
veche decât perioada de la care facem referire. În primii ani de după
Marea Unire, primar al Monesei a fost Pantelimon Bortiş 12 . La 28 februarie
1928, alegătorii comunelor judeţului Arad, printre care Yloneasa şi Rănuşa,
au fost înştiinţaţi de locţiitorul prim-preşedintelui Tribunalului Arad, dr.
Liviu Tămăşdan, despre repartizarea în cele 29 de secţii de votare pentru
desemnarea membrilor Consiliului Judeţean 13 •
În cadrul şedinţei ordinare a Consiliului Comunal Moneasa, din 13
aprilie 1930, la care au fost prezenţi: Florea Dragoş (primar-preşedinte,
Ilarie Condea, Pavel $odinea, Simion Groza, George Condea, Vanti Groza,
Ilarie Brad, Dănilă Pasa, Florian Groza (consilieri) şi G. Plugar (notar) s-a
hotărât, după o dezbatere aprinsă, scutirea de depunerea garanţiei pentru
casierul Ioan $odinea, motivându-se că manipularea banilor o face sub
supravegherea notarului cercual şi cu cheie de control. O altă decizie a
făcut referire la elaborarea şi adoptarea unui regulament pentru serviciile
comunale 14 •
În ceea ce priveşte „serviciul de birou", s-a stabilit ca numărul
funcţionarilor să fie raportat la alte consilii comunale din zonă 15 .
Consilierii16, întruniţi în 27 februarie 1931, au adus completări şi
modificări Regulamentului serviciilor co1111male. Pe lângă organele executive,
comuna mai putea dispune de un notar cercual, un subnotar cercual, un
impiegat cercual, un agent cercual, un casar cercual, o moaşă, un pădurar
comunal, un servitor comunal, doi străjeri şi doi păzitori de câmp
comunal, a căror remunerare a fost stabilită cu prilejul discutării bugetului
anual. Numărul şi atribuţiile funcţionarilor de birou se stabilea conform
normelor în vigoare. Întregul personal beneficia de 50 de lei diurnă, doar
notarul primea„ pauşal" pentru călătorie 17 .
Cel din urmă aducea la cunoştinţa Consiliului, în 9 februarie 1933,
că postul de subnotar al comunei Dezna era vacant. Din această pricină,
S.J.A.A.N., F.P.].A. Comisia Administrati<1ă. 1919-1934, dos. 50/1921-1922, f. 1.
Ibidem, Acte administrative. 1919-1934, dos. 29/1928, f. 79-80.
14 A.P.~1., Registrnl deliberărilor Consiliului Comunal. 1929-1932, f. 45-46.
1s Ibidem, f. 48-49.
16 La şedinţă au fost prezenţi: Florea Dragoş, primar, preşedinte; consilierii: Pavel Condea,
Barie Condea, Simeon Groza, Vanti Groza, Barie Brad, Dănilă Posa, Pavel $odinea, George
Condea şi notarul L. Plugar.
17 A.P.M., Registrnl deliberărilor Consiliului Comunal. 1929-1932, f. 88-91; S.J.A.N'.A., F.P.J.A.,
Acte administratil'e. 1919-1934, dos. 103/1931, f. 2-4
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lucrările

au fost îngreunate. El solicita organismului menţionat „să ceară
autorizaţia prescrisă nr. 7.656, din 14 aprilie 1932, a Ministerului de
Interne, Direcţiunea Administraţiei Locale". Acesta a subliniat că
Prefectura Judeţului Arad, prin Ordinul nr. 102/1933, l-a desemnat
provizoriu pe notarul diplomat Iustin Popa. Consilierii cu unanimitate de
voturi au propus organizarea concursului pentru ocuparea postului,
remunerat cu 2.900 lei, sumă obţinută din dările comunale 18 .
Buna desfăşurare a activităţii impunea salarizarea unor funcţionari
cu atribuţii minore în cadrul Primăriei. La aceeaşi întrunire, au fost
aprobate salariile a doi păzitori de noapte (2500 lei/ an), al vătăşelului
(slujbaş care îndeplinea şi funcţia de curier comunal - 950 lei/ an) şi al
vigililor campestrali (paznici ai pământurilor - 550 lei/ an) 19 .
În toamna anului 1933, la 30 septembrie, în conformitate cu
dispoziţiile Ordinul nr. 10.518/1933 al Prefecturii Judeţului Arad, Consiliul
Comunal a susţinut ca acest post să revină în continuare susnumitului
notar, mai ales că îndeplineşte toate condiţiile cerute pentru ocuparea lui şi
până la acel moment şi-a exercitat atribuţiile cu mult profesionalism.
Decizia a fost făcută cunoscută forurilor superioare, în 5 ianuarie 193420_
Debutul anului 1934 a fost marcat de adoptarea unor noi
documente cu caracter administrativ. În 26 februarie 1934, au intrat în
vigoare următoarele acte normative: Reglllament asllpra taxelor pentru
folosinfa temporalii a bunurilor din do111enilll public şi pentru diferite sen,icii
organizate pentru uzul particular al locuitorilor înfiinfate în baza art. 25 din legea
pentru organizarea finmzfelor locale din mwl 1933; Regulament asupra taxelor
înfiinfate pentru folosirea reproducătorilor locali; Regulament pentru paza de
noapte în comuna ruralii Moneasa încorporată în jude/111 Arad; Regulm11enh1l
comunei Moneasa încorporată în jud. Amd, privitor la semiciul de pazii a
/arinilor, recoltelor, viilor, pometurilor, fâneţelor, izlazurilor şi sădirilor de tot
felut21.
În toamna anului 1934, în data de 3 octombrie, autorităţile locale au
hotărât, menţinerea pe mai departe a casierului comunal Ioan Ciupertea,
întrucât îşi îndeplinea cu conştiinciozitate atribuţiile22.
O altă preocupare dezbătută în 2 februarie 1935 a fost cea legată de
mutarea Judecătoriei din Buteni la Sebiş. Raţionamentele care au stat la
A.P.M., Condica pentni şedinfe ... , f. 8-9; S.J.A.A.N., F.P.J.A., Acte administratiue. 1919-1934,
dos. 15/1933, f. 2-3.
19
A.P.M., Condica pentni şedinţe ... , f. 10-12; S.J.A.A.:\J., F.P.J.A., Acte administrati-ue. 19191934, dos. 15/1933, f. 3-6.
20 A.P.M., Condica pentni şedinfe ... , f. 29-30, 40-42.
21 S.J.A.A.N., F.P.].A., Acte administrative. 1919-1934, dos. 292/1934, f. 7-16.
22 A.P.M., Condica pentni şedinfe ... , f. 77-79.
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baza acestei solicitări au avut în vedere accesul greu al populaţiei de pe
Valea Deznei până acolo, sărăcia localnicilor, dar şi faptul că majoritatea
instituţiilor şi nodurile de comunicaţii (Gara C.F.R.) erau concentrate în
comuna Sebiş, care era reşedinţa plasei. În acest proiect au fost cooptaţi şi
alţi edili direct interesaţi de rezovarea lui23 .
În 28 martie 1935, conducerea locală a aprobat din nou
Reg11ln111e11tul pentm orgmzizarea serviciilor comzmale. Printre posturile avute
în vedere se numărau următoarele: un notar, un subnotar cercual, un
impegat cercual şi un agent cercual. Pentru ultimele trei s-a organizat
concurs. O lună mai târziu, în 11 aprilie 1935, au fost angajaţi: păzitori de
câmp: Groza Terentie (2.800 lei/ an); păzitori de noapte: Barna Pavel şi
Ciupertea Pavel (400 lei/ an); în postul de vătăşel Groza Mihai nu a fost
sustinut deoarece era minor. Într-o întrunire ulterioară, a fost desemnat ca
vătăşel comunal Gheorghe Vanti 24 .
În 29 noiembrie 1935, s-a propus ca paznicii de noapte să fie plătiţi
din banii comunali, fiindcă bărbaţii sunt plecaţi la pădure până sâmbăta şi
nu pot face cu rândul, iar veniturile lor sunt extrem de modeste25 •
Micii funcţionari erau angajaţi temporar. Anual, fie erau organizate
concursuri, fie erau desemnaţi de superiori. În şedinţa din 23 martie 1936,
s-a discutat despre angajarea pe anul 1936 a vătăşelului comunal şi a
paznicului de hotar Florian Groza 26 . Câteva zile mai târziu, la 4 aprilie
1936, în Comisia de Licitaţie, potrivit art. 8 şi 72 din Regulmnentul de
funcţionare a Oficiului Centml de Licitaţie, au fost desemnaţi consilierii
Gligor Bortiş şi Mihai Dragoş. Comisia de Recepţie era constituită din
Florea Dragoş şi Ioan Carpine. Conform articolului 218 din Legea
administrntiz 1 ă, în Comisia de Impunere au fost numiţi consilierul Aurel
Miclea şi locţiitorul Găvrilă Groza, iar în cea de Apel, învăţătorul
Gheorghe Bărbuceanu şi locţiitorul Vasile Marcu (art. 219)27_
Din Ordinul Prefecturii Judeţului Arad nr. 9382/1936 (art. 72,
aliniatul 5 din Legea administraţiei, publicat în Monitontl Oficial nr.
73/1936), autorităţile locale erau obligate a stabili perimetrul necesar de
dezvoltare a Staţiunii Moneasa2s_

23

Ibidem, f. 102-103; S.J.A.A.'.'J., F.P.J.A., Acte administrative. 1919-1934, dos. 47 /1935, f. 1720.
24 A.P.M., Condica pentru şedin/e ... , f. 105-106, 108-llî
112; S.J.A.N.A., F.P.].A., Acte
administratiue. 1919-1934, dos. 47 /1935, f. 23-25 ..
2; A.P.M., Condica pentru şedinţe ... , f. 129-130.
26 Ibidem, f. 148; S.J.A.A.N., F.P.J.A., Acte administrative. 1935-1939, dos. 313/1936, f. 16-17.
27 A.P.'.\1., Deciziuni ale Consiliului Comunal Moneasa. 1936-1938, f. 1-3; S.J.A.A.N., F.P.].A.,
Acte administratil>e. 1935-1939, dos. 313/1936, f. 19-21.
28 A.P.M., Deciziuni ale Consiliului Comunal Moneasa. 1936-1938, f. 7.
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O altă funcţie întâlnită a fost cea a străjerului. Atribuţiile lui au fost
reiterate în 4 iunie 1936. Acesta stătea la dispoziţia primarului care
îndeplinea şi calitatea de şef la poliţiei comunale şi al notarului, la rândul
său şef al poliţiei şi administraţiei. Străjerul era instruit de şeful postului de
jandarmi şi era controlat de notar. Instrucţia se făcea în comună. Acesta
putea fi o persoană care îndeplinea următoarele condiţii: să aibă vârsta
între 23-40 ani; să fie cetăţean român, să fii absolvit cel puţin 4 clase
primare, serviciul militar să fi fost satisfăcut, conduită bună, să fie integru
fizic şi psihic. Persoana era desemnată de primar, cu acordul notarului şi al
pretorului, în faţa căruia depunea jurământul. Era angajat pe o perioadă de
un an, timp în care putea fi destituit disciplinar. Nu putea îndeplini funcţii
precum cele de comerciant ori cârciumar. Ei erau „agenţi permanenţi în
serviciul general al Statului, în care calitate sunt datori a veghea asupra
apărării vieţii şi avutului locuitorilor, a preveni infraeţiunile la legi şi
regulamente, a da curs lor în orice moment acelor care vor avea nevoie în
limitele legilor şi regulamentelor în vigoare". Numărul străjerilor putea fi
augmentat de primar. Funcţionarii sau orice fel de persoană şi jandarmii
care abuzau de serviciile străjerilor erau pedepsiţi cu 500 lei amendă. În
cazul abaterilor, străjerii erau supuşi următoarelor pedepse: ,,a. Mustrarea
care se face de toti. sefii ierarhici; b. Amenda cu retinere
de salar care se
'
aplică de notar şi primar până la 5 zile şi de pretor până la 10 zile; c.
Suspendarea pe timp de 15 zile cu pierderea salariului pe timpul
suspendării; d. Licenţierea din corp care se aplică de prefectul judeţului,
pentru abateri grave de la datorie, pentru vădită şi repetată rea voinţă în
serviciu sau pentru incapacitate profesională ... "29_
În aceeaşi şedinţă a fost acceptată cererea de demisie a
viceprimarului Şodinca Mihai, care, fiind muncitor, a fost obligat să plece
la muncă în altă parte pentru a-şi întreţine familia. Totodată, i s-au adus
mulţumiri pentru strădania sa de a îndeplini cu responsabilitate atribuţiile
ce i le-a impus funcţia. Ulterior, în 24 iunie, acesta a revenit asupra
deciziei, Consiliul acceptând anularea solicitării de revocare a acestuia din

.

funcţie3°.

În a doua decadă a lunii octombrie au avut loc alegerile conducerii
locale. În 18 octombrie 1937, au fost desemnaţi primarul, ajutorul de
primar şi membrii Comisiei Financiare, sub preşedenţia lui Simion Groza,
cel mai vârstnic consilier. Pavel Condea a fost ales din nou primar, cu 6
voturi din 10, ajutorul de primar a fost desemnat Terentie Groza, cu 5
voturi, iar din Comisia Financiară au făcut parte: Găvrilă Groza, Ilarie
29

Ibidem, f. 12-13; S.J.A.A.N., F.P.].A., Acte administrative. 1935-1939, dos. 313/1936, f. 3-7.
A.P.M., Deciziuni ale Consiliului Comunal Moneasa. 1936-1938, f. 14, 21-22; S.J.A.A.;\;.,
F.P.].A., Acte administrative. 1935-1939, dos. 313/1936, f. 3-7.
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Condea şi Florea Dragoş 31 . Patru zile mai târziu au fost nominalizaţi
membrii comisiilor de specialitate: Comisia de Impunere: Ilarie Condea;
Comisia de Apel: Florea Dragoş; Comisia de Licitaţii: Ilarie Brad şi Gligor
Bortiş; Comisia de Recepţie: Mihai Şodinca şi Găvrilă Groza; Comisia de
Băuturi: Vasile Marc şi Găvrilă Groza 32 .
În vara lui 1938, a fost pus în aplicare Regulamentul pentnt stabilirea,
aşezarea, şi

perceperea impozitelor, taxelor şi celorlalte contribuţiuni comunale
înfiinţate în baza Legii Administmtiz e, din 14 august acelaşi an33 .
1

O măsură impusă de Prefectura Judeţului Arad a fost cea
referitoare la aplicarea Deciziunii nr. 985/1940, referitoare la aprobarea
regulamentului pentru întreţinerea serviciilor necesare executării lucrărilor
de apărare pasivă, evacuare a populaţiei şi instrucţie premilitară 34 •
Din tabelul următor pot fi desprinse numele persoanelor cărora le-a
fost încredinţat un mandat în Consiliul Comunal ~oneasa în perioada
1929-1945 35 . Timp de patru ani, respectiv 1929-1933, funcţia de primar a
fost ocupată de Florea Dragoş, iar din 1934 şi până în 1944 de către Pavel
Condea36 •
Administratia localitătii între 1929-1945
l\'r. Anul Primar Consilier
Notar
crt.
1.
1929
Gavrilă Groza, Simion Groza, Ioan Carpine, Ludovic Plugar
Simion Bama, Barie Condea, Ioan ('.\Juţu) Pavel Groza
Ciupertea, Vasile Brad, Ioan Groza
(membru al
2.
1930
Ilarie Condea, Pavel Şodinca, Simion Comisiei
,u
CJ
Groza, Gheorghe Condea, lvanti Groza, Interimare)
o
Barie Brad, Dănilă Posa, Florian Groza,
lZ
""
Pavel Condea (ajutor de primar 11. 09.
obi)
!li
1930)
o
3.
1931
Pavel Condea, Ilarie Condea, Simion Groza, Ludovic Plugar,
Vanti Groza, Dănilă Posa, Florian Groza, Valeriu Coloja
Gheorghe Condea, Ilarie Brad, Pavel

.
.

Şodinca

4.

1932

Pavel

Şodinca,

Gheorghe Condea, Barie

Valeriu

Coloja

A.P.\-1., Deciziuni ale Consiliului Comunal Moneasa. 1936-1938, f. 78-79.
lbide111, f. 80-81.
33 S.J.A.A.V, F.P.J.A., Acte administrative. 1935-1939, dos. 127/1939, f. 1-11.
1 ~ Ibidem, dos. 126/1941, f. 11-21.
35 A.P.Y1., Registrul deliberiîrilor Consiliului Comunal. 1929- 132, f. 3-157; Idem, Deciziuni ale
Consiliului Comunal Moneasa. 1936-1938, f. 4-149; Idem, r ·dica pentru şedinţe a Consiliului
Comunal Moneasa. 1932-1936, f. 7-149; Idem, Comitetul agr,~ol. Registrul de procese verbale pe
anul 1944-1945, p. 1-117.
36 Colecţia de fotografii a familiei fostului primar Pavel Condea; fotografie cu membrii
familiei (De la stânga la dreapta: membrii familiei: fiul Ioan (Nuţu) Condea - preot, soţia
primarului Florinca Condea, fiica Cristina Condea căsătorită Pop, primarul Pavel Condea
şi ginerele Viorel Pop).
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5.

1933

6.

1934

7.

1935

Condea, Simion Groza, Barie Brad, lvanti
Groza, Dănilă Posa, Florian Groza, Pavel
Condea
Barie Condea, \1ihai Şodinca, Gligor Bortiş,
Aurel Miclea, Ioan Groza, Ghenadie Brad
\1ihai Şodinca, Aurel Miclea, Florian
Groza, Ioan Ciupertea
Mihai Şodinca, Aurel \1iclea, Ioan Carpine,
Florea Dragoş, Terentie Groza, Mihai
Dragoş, Gligor Bortiş, Iuliu Zoller, Gavrilă
Groza,
Vasile
Marcu,
Gheorghe

1:.1

;:.

8.

1936

(până

în

23.

10.

1933)

Octavian

Crişan

Bărbuceanu

III
~

Mihai Şodinca, Aurel Miclea, Ioan Carpine,
Florea Dragoş, Terentie Groza, ::Vii hai
Dragoş, Gligor Bortiş, Iuliu Zoller, Gavrilă
Groza,
Vasile
Marcu,
Gheorghe

ru

1:.1

"t:I
C:

o

u

Octavian Crişan
(11. 12. 1933-14. 12.
1934)
Niryi Desideriu

Bărbuceanu

9.

19371944

10.

19441945

III

'-'
C:

:ao

C:

III

o

Florea Dragoş, Giigor Bortiş, Terentie
Groza (ajutor de primar), Mihai Şodinca,
Găvrilă Groza, Vasile Brad, Simion Groza,
llarie Condea
Terentie Iacob (ajutor de primar), Lazăr loja
(preot), Titteldorf Eduard (brigader silvic),
Nicolae Palade (învăţător), etc.

Iustin Eugen Popa

Ur,-

Sursa: nota 35.

.

.

.

Functionarea serviciilor si institutiilor subordonate
Conducerea comunală s-a implicat activ în asigurarea unei bune
funcţionări a tuturor instituţiilor subordonate - şcoala, grădiniţă,
jandarmerie, dispensar uman. Fiecare dintre ele avea un reprezentat în
consiliu sau comisiile de specialitate. Ei aveau menirea de a expune
principalele probleme administrative şi de a prezenta periodic rapoarte.
Acţiunile lor le-am expus în conţinutul capitolelor aferente ale acestei
lucrări.

Grija faţă de oameni şi bunurile lor au incumbat aleşilor locali37
aprobarea Regulamentului pentru curiifatul şi controlul Jwnwrilor din com1t11ii,
în cadrul şedinţei extraordinare din 2 septembrie 1932. La art. 1 se
prevedea că „Pentru prevenirea incendiilor şi folositul coşurilor şi a
oricărei conducte de fum, curăţitul lor se va face pe întreg teritoriu acestei
comune de un hornar calificat şi numai după dispoziţiile prezentului
regulament".
Întrucât comuna nu dispunea de resurse financiare suficiente
pentru a remunera un hornar s-a asociat cu localităţile Dezna, Rănuşa,
Florea Dragoş (primar, preşedinte), Ilarie Condea, Grigore Bortiş, Mihai Şodinca, Aurel
Miclea, Ioan Groza şi Ghenadie Brad (consilieri).
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Satina de Criş, Laz, ~eagra, Buhani, Minead, Prăjeşti, Donceni, Selejeni,
Igneşti, Susani şi ~ădălbeşti. Aceste localităţi formau o circumscripţie care
avea sediul la Dezna.
Poh·ivit articolului 4, hornarul avea obligaţia de a purta o tăbliţă de
6/ 6 cu inscriţia „Hornarul Circumscripţiei". Acesta era obligat să o poarte
şi la domiciliu. Brevetul de hornar îl putea obţine doar de la autoritatea
abilitată, persoana care avea o conduită morală ireproşabilă. Se puteau
prezenta la concurs cei care îndeplineau următoarele condiţii: erau cetăţeni
români, aveau 25 de ani împliniţi, o pregătire profesională prevăzută de
Legea din 1884, cursul primar, serviciul militar satisfăcut, exerciţiul deplin
al drepturilor politice şi civile, să fie sănătos şi să nu fie beţiv (art. 7).
O altă prevedere stipula că pentru prevenirea incendiilor în fiecare
comună se va constitui o comisie formată din primar, un consilier,
comandantul pompierilor, hornarul circumscripţiei şi casierul. Până la 1
octombrie al fiecărui an, casele din comună erau verificate, clasificate în
funcţie de tipul de horn şi apoi se stabilea taxa în conformitate cu legea
pentru constatarea, urmărirea şi perceperea veniturilor comunale (art. 13).
Hornarul circumscripţiei era retribuit cu 2.000 lei pe lună. Maestrul hornar
avea obligaţia de a deţine asupra lui un registru de evidenţă în care erau
consemnate toate lucrările efectuate, iar despre coşurile susceptibile de
incendiu era obligat să raporteze Primăriei, care înştiinţa proprietarul.
Itinerarul trimestrial al acestuia era stabilit de notar, care îl făcea cunoscut
Primăriei şi care era comunicat Preturii.
Curăţitul hornurilor respecta următoarele proceduri (art. 19): ,, 1/.
Hornurile în uz obişnuit se curăţă odată pe lună. 2/. Acele care se folosesc
şi ziua şi noaptea se curăţă de două ori pe lună cel puţin. 3/. Homurile
folosite numai sporadic se vor curăţa cel puţin odată la fiecare trimestru.
4/. Conductele de fum ţărăneşti se pot curăţa de proprietar însă este
obligatoriu a fi controlate odată pe lună de hornar ... 5/. Sobele de încălzit,
maşinile de fiert şi ţevile de fum ale acestora se vor curăţa numai la cererea
proprietarului contra plăţilor fixate ... 6/. Coşurile zidite din piatră sau
cărămidă trebuie arse obligatoriu odată pe an de către homarul
circumscripţiei".

Conform art. 20, la cererea proprietarilor sau chiriaşilor, hornarul
putea efectua lucrările necesare contra următoarelor sume:
,, 1. Curăţarea unui cuptor cu o ţeavă sau fără ţeavă/ 4 lei; 2.
Curăţirea unui cuptor cu o căldare sau cu două ţevi/10 lei; 3. Curăţirea
unui cuptor cu 2 sau 3 ţevi şi o clăd./15 lei; 4. Curăţirea unui cuptor în
restaurante, bucătării domneşti/ 25 lei; 5. Curăţirea unei sobe de fier cu 2
metri ţevi/ 4 lei; 6. Curăţirea unei sobe Meidingher stx./10 lei; 7. Curăţirea
unui cuptor de baie odată/10 lei; 8. Curăţirea ţevilor pentru fiecare
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metru/2 lei; 9. Curăţirea unui cazan de spălat cu canal/20 lei; 10. Curăţirea
unei căldări de spălat/5 lei" 38 .
Temele de discuţie, din 16 martie 1933, s-au canalizat pe întocmirea
bugetului comunal pe anul financiar 1933-1934, licitarea morii de apă din
comuna Moneasa de către regiunea agricolă Sebiş pe data de 2 aprilie 1933,
acţiune la care Consiliul a delegat pe primar pentru a o licita în favoarea
comunei. Pretura Sebiş a solicitat garanţii materiale şi umane pentru a intra
în posesia imobilului. Cu unanimitate de voturi, acesta ia garanţia în
numele membrilor Ioan Groza, Aurel Miclea, Mihai Şodinca şi Gligor
Bortiş 39 •

Serviciul de cărăuşie comunală atât cel „ pentru transportarea
personalului ad-tiv de la notariatul Dezna în comună cu ocazia
inspecţiilor, şedinţelor şi încasărilor", cât şi al aleşilor locali urma a fi
asigurat în urma licitaţiei, ce a fost fixată pe data de 10 aprilie, ora 17, la
Dezna, şi 14 aprilie, ora 15, la Moneasa, fiind anunţată prin baterea tobei-rn.
Licitaţia pentru cărăuşie a fost câştigată la 2 mai 1936 de către Pavel
Druia din Dezna, care a prezentat cea mai avantajoasă ofertă. În schimbul
sumei de 53 lei se obliga a transporta autorităţile locale şi medicul de
circumscripţie via Dezna-Moneasa-Dezna. Din cele trei persoane prezente,
doar sus menţionatul şi-a prezentat oferta, fapt pentru care licitaţia a fost
anulată, urmând a se organiza o alta 41 •
Devenită
o ocupaţie, carauşia a suplimentat necesităţile
transportatoare. Lemnele din pădure, produsele agricole etc. erau duse de
căruţaşi. Dintre monesenii căruţaşi de meserie amintim: Gheorghe Crişan,
Pavel Ciupertea, Pavel Condea, Vasile Dragoş, Ioan Dronca, Florea
Dragoş, Pavel Dragoş, Terentie Dragoş, Mihai Dragoş, Ştefan Ferenţ, Ioan
Groza, Ioan-Nica Groza, Ioan-Oanu Groza, Spiridon Groza, Gavrilă Ilieş,
Mihai Ilieş, Ştefan Hopârda, Sinesie loja, Carol Nedeski, Papoi Francisc,
Ilarie Brad, Mircea Bortiş, Teodor Dragoş, Roman Groza 42.
Buget. Taxe şi impozite (1929-1936)
O preocupare constantă a autorităţilor locale a fost întocmirea
bugetului şi stabilirea taxelor şi impozitelor.
A.P.M., Condica pentru şedinţe ... , f. 1-3; S.J.A.A.N., F.P.].A., Acte administrative. 1919-1934,
dos. 15/1933, f. 14-15.
39 A.P.M., Condica pentru şedinţe ... , f. 14-18; S.J.A.A.>J., F.P.].A., Acte administrati"ue. 19191934, dos. 101/1933, f. 2.
40 A.P.:\11., Deciziuni ale Consiliului Comunal Moneasa. 1936-1938, f. 5.
41 lbidem, f. 7, 16; S.J.A.A.N., F.P.].A., Acte administrative. 1935-1939, dos. 313/1936, f. 29.
42 A.P.M., Registrul deliberărilor Consiliului Comunal. 1929-1932, f. 3-157; Idem, Condica
pentm şedinţe ... , f. 1-149; Idem, Deciziuni ale Consiliului Comunal Moneasa. 1936-1938, f. 1-90;
Idem, Comitetul agricol. Registru de procese verbale, f. 1-117.
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Primarul Dragoş Florea, consilierii Gavrilă Groza, Simion Groza,
Ioan Carpine, Ioan Bama, Ilarie Condea, Ioan Ciupertea, Vasile Brad, Ioan
Groza şi notarul-secretar L. Plugar, la şedinţa din 13 octombrie 1929, au
respins cererea Societăţii Anonime Industriale Arad-Brad prin care solicita
ştergerea taxelor pentru chiria vilei din localitate, în baza Regulamenhtlui
Prefecturii Judeţului Arad, din 29 decembrie acelaşi an, cu nr. 28.141, şi a
articolului 6 al bugetului general al anului sus menţionat.
În finalul şedinţei, cei prezenţi au aprobat bugetul pădurii şi al
izlazului împădurit pe anul 1930. Notarul a prezentat bugetul special
compus de Ocolul Silvic al pădurii comunale şi al izlazului împădurit
folosit de comună de la Parohia Romano-Catolică. Conform Hotărârii nr.
41, consilierii au votat în unanimitate următoarele: ,,Se aprobă bugetul
pădurii comunale cu: venituri: 23.518 lei; cheltuieli: 123.518 lei; Bugetul
izlazului împădurit: la venituri: 14.228; la cheltuieli: 14.228; Izlazul
împădurit al Parohiei Romano-Catolice cu: Venituri: 114 lei; Cheltuieli: 114
lei". Condiţia era ca lucrările de amenajare să fie acoperite de comună în
urma valorificării lemnelor de către beneficiari43 •
La propunerea edilului, consilierii şi notarul întruniţi în 17
noiembrie au hotărât vânzarea prin licitaţie a „materialului lemnos de
esenţă plop din pădurea comunală", iar banii obţinuţi să fie incluşi în
bugetul pe anul 1930 şi utilizaţi pentru acoperirea cheltuielilor de edificare
a şcolii şi de îngrădire a intravilanului.
Lemn de plop (2 m.c.) a fost aprobat şi locuitorului Iacob Brad
pentru a ridica un grajd44_
Comisia interimară a comunei Moneasa, formată din Florea Dragoş
(preşedinte), Pavel Groza, Vasile Brad (membrii) şi a notarului delegat din
partea lui Mircea Leuca, Rapolthy Samuil, s-a întrunit în şedinţa din 2
februarie 1930. Printre hotărârile ei s-a numărat şi refuzul de a scuti de
taxe comunale pe Zubor Andrei, invocându-se legalitatea lor în baza
articolelor 16 şi 17 din Reg11lamenhtl asupra taxelor comunale aprobate de
Prefectura Judef11lui rn nr. 3795/1924 pentru comuna Moneasa4s_
Locuitorilor Simion Groza şi Iosif Gedeon li s-a asigurat lemne de
plop din pădurea comunală la un preţ tarifar. Primului i s-au acordat
pentru construirea unui grajd, iar celui de-al doilea, din locul numit
„ Vezuroi", pentru o construcţie. În cazul ambilor, Primăria a înaintat
hotărârea Ocolului Silvic Moneasa, care la rândul lui a înaintat-o celui din
Sebiş.

A. P. M., Registml deliberărilor Consiliului Comunal. 1929-1932, f. 25-26.
Ibidem, f. 33.
~5 Ibidem, f. 38.
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Aleşii locali au fixat cotele adiţionale după impozitele datorate
Statului, în baza Legii pentru unificnren contribuţiilor directe. Ei au consemnat
următoarele: ,,Se menţin cotele adiţionale fixate în anul trecut: 3% pe lângă
veniturile impozitelor agricole; 6% pe lângă proprietăţile clădite; 3% pe
lângă veniturile comerciale industriale; 3% pe lângă veniturile profesionale
şi alte ocupaţiuni"46.
Bugetul a fost modificat în data de 11 septembrie, în temeiul
Hotărârii nr. 73. Din conţinutul acesteia spicuim: ,,Se modifică proiectul de
buget al anului 1930: La venituri: La art. 4. Taxe pe vizitatori la băi se
majorează la 24. 322 lei; La art. 5. Taxe penh·u călători la hoteluri se
majorează la 31. 740 lei; La art. 6. Taxe pe restaurante se reduce la .....
15.600 lei; Art. 9. Taxa pentru serviciul zootehnic se şterge trecând această
alocaţie la cap. 6, art. 16-17; Art. 9. S-au înfiinţat taxe penh·u servicii
administrative, se majorează la 127.930 lei; Art. 12. S-au înfiinţat cote
adiţionale asupra drumurilor ... se aprobă 11.000 lei; La cheltuieli: Art. 1.
Retribuţia personalului se majorează la 28.900 lei; Art. 2. Indemnizaţia
membrilor consiliului se reduce la 1.000 lei; Art. 8. Cheltuieli penh·u
alegeri comunale se majorează la 5.500 lei; La art. 13. Rămăşiţa de plată se
majorează la 27.112 lei; La art. 5. S-au înfiinţat pentru carnetul de identitate
se aprobă 4.200 lei; La art. vechi 17 întreţinerea ... lei 900 se şterge; Art. 32
Pentru construcţii de biserici lei 100 se şterge; La art. 32 Se majorează
alocaţia la 4.063 lei plata moaşei de circumscripţie; Art. 41 S-a înfiinţat
subvenţia la Oficiul I.O.V. Judeţean 2000 lei; Se aprobă: Art. 49 Fond
pentru credite suplimentare 2000 lei; Art. 50 Fond pentru deschiderea de
credite extraordinare 1.097 lei; Art. 51 Pentru fond de calificare a
drumurilor comunale 11.000 lei. Devenind astfel bugetul comunei
Moneasa pe anul 1930: La venituri 445.000 lei; La cheltuieli 445.000 lei".
Consiliul Comunal a respins contenstaţia Societăţii Anonime
Industriale Arad-Brad de majorare a taxelor pentru închirierea camerelor
la hotelul Societăţii în cursul sezonului de la băi din anul 1930, deoarece
aceasta a fost stabilită în baza Regulamentului nsupm taxelor şi contriln1ţiilor
comunale, aprobate prin Decizia nr. 20593/1930 a Delegaţiei Consiliului
Judeţean47 .

Organismul local48 , în 8 decembrie 1930, a hotărât fixarea taxei
cuvenite morarilor pentru măcinat la 8%. Pe ordinea de zi s-a aflat şi
propunerea de cumpărare a pământului ce a aparţinut Bisericii RomanoIbidem, f. 40-42.
Ibidem, f. 72-73.
48 La şedinţă au participat primarul Florea Dragoş; ajutorul de primar, Pavel Condea;
consilierii: Barie Condea, Simion Groza, Vanti Groza, Barie Brad, Dănilă Posa, Florian
Groza, Pavel Şodinca şi George Condea, precum şi notarul L. Plugar.
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Catolice din localitate. Tratativele urmau a fi purtate de către primarul
Florea Dragoş şi consilierii Simion Groza şi Pavel Şodinca 49 •
Cu acest prilej s-au adus unele ajustări bugetului. Din fondul
pentru deschiderea de credite suplimentare şi extraordinare, au fost
modificate următoarele articole: ,,Lei 143 se adaugă la articolul 2. Pentru
indemnizaţia de transport devenind alocaţia acestui articol. ... .lei 1143; Lei
155 se adaugă la articolul 3. Furnituri de cancelarie devenind alocaţia
acestui articol. .. .lei 355; Lei 655,50 se adaugă la art. 5. Registre pentru stare
civilă, devenind alocaţia acestui articol ... .lei 1455,50; Lei 8,14 se adaugă la
art. 16. Contribuire la sustinerea
notariatului, devenind alocatia
acestui
,
,
articol.. . .lei 63.008,19; Lei 44 se adaugă la art. 18. Contribuţiunile directe
devenind alocaţia acestui articol. .. lei 3078; Lei 207 se adaugă la art. 20.
Taxă de pază către Stat, devenind alocaţia acestui articol... lei 6635; Lei 500
se adaugă la art. 34. Transportul celor muşcaţi de câini, devenind alocaţia
acestui articol... lei 1.500; Lei 49 se adaugă la art. 43. Asigurarea
medicamentelor taurului, devenind alocaţia acestui articol... lei 2049; Lei
190 se adaugă la art. 48. Lucrări de îmbunătăţire la păşune, devenind
alocaţia acestui articolului ... lei 690. Total lei 1951.64, care sumă
aprobându-se din fondul pentru deschiderea de credite suplimentare
rămâne alocaţia acestui articol 48,36 bani. Din fondul pentru deschiderea
de credite extraordinare lei 1097 se deschid următoarele credite
extraordinare: Pentru suma de 300 lei se deschide art. 59 cu titlul „Pentru
facerea gheretelor la votare". Pentru suma de 180 lei s-a deschis art. 60 cu
titlul „Cheltuieli de recrutare". Total lei 480, care sumă aprobându-se din
fondul pentru deschiderea de credite extraordinare rămâne alocaţia pentru
articol 617 lei" so.
În toamna anului 1931, la 23 octombrie, în temeiul Hotărârii nr. 29,
conducerea locală 51 , cu unanimitate de voturi, a redus baza fiscală cu 50%
locuitorilor Zoller Iuliu şi Szabo Ioan, iar lui Kolosvari Gavrilă, văduvei
Kaufmann Iuliu, văduvei Valentin Carol, lui Ghedeon Gaşpar şi soţiei
acestuia nu li s-a diminuat contribuţia, pe motivul că aveau posibilităţi
financiare. Unora, precum Florea Dragoş, Ioan Ciupertea şi Herţeg
Francisc, care şi-au depus brevetele, le-au şters-o în întregimes2.

A.P.:VI., Registml deliberărilor Consiliului Comunal. 1929-1932, f. 78-79.
Ibidem, f. 80-81.
51 La şedinţă au fost prezenţi: Florea Dragoş, primar, preşedinte; consilierii: Pavel Condea,
Simion Groza, Vanti Groza, Gheorghe Condea, Dănilă Posa, Florian Groza şi notarulsecretar Valeriu Coloja.
52 A.P.~1., Registml deliberi'îrilor Consiliului Comunal. 1929-1932, f. 112-113; S.J.A.N.A.,
F.P.J.A., Acte administrntive. 1919-1934, dos. 103/1931, f. 20-22.
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Dezbaterile din 11 ianuarie 1932, s-au axat pe înfiinţarea
pepinierelor, fără a depune garanţii pentru împăduriri aşa cum au solicitat
organele Prefecturii Judeţului Arad. În urma adresei, nr. 36401/1932, a
aceleiasi institutii referitoare la fixarea cotelor aditionale, Consiliul le-a
menţinut pe cele fixate în trecut. Astfel, după impozite agricole, s-a
perceput 3%; după proprietăţi clădite, 5%; după venituri comerciale şi
industriale, 3%; după venituri profesionale, 3%. În privinţa maximizării
preţului zahărului, în funcţie de cheltuielile de transport, s-a hotărât
sporirea cu 1 leu. Costul zahărului tos a fost majorat de la 33 lei la 34 lei,
iar al celui cubic de la 35 lei la 36 lei. Majorarea modică s-a produs în
condiţiile în care localitatea Moneasa dispunea de cale ferată şi gară.
Discuţii s-au purtat şi pe marginea exproprierii teritoriului de
vânătoare de la Găvrilă Groza din Moneasa şi scoaterea lui la licitaţie;
arendarea dreptului de pescuit, licitaţia fiind fixată pe data de 5 martie
1932; curăţarea păşunii comunale şi îngrădirea intravilanului şcolar 53 .
Dat fiind importanţa reparării gardului la cimitirul de animale,
consilierii au decis în data de 23 octombrie 1933 organizarea unei licitaţii
peste şase zile54_
Edilul a prezentat un raport în 11 decembrie asupra necesităţii
rectificării bugetare în vederea acoperirii sumei prevăzute pentru
cumpărarea morii. Consilierii au prevăzut-o pe anul 1933-1934, cu
menţiunea ca să se adreseze Serviciului Tehnic Judeţean în vederea
încheierii tuturor „formalităţilor legale şi înaintarea acestei hotărâri forului
tutelar penh·u aprobarea rectificării în conformitate cu dispoziţiile art. 42,
al. 5 din L.O.C.L.R.ss
Şedinţa Consiliului, din 5 ianuarie 1934, s-a desfăşurat sub
preşedenţia primarului Pavel Condea. În urma expunerii edilului, cei 5
consilierii56 au decis ca arendaşul morii Kolosvari Gavril să plătească suma
restantă din iunie 1933 până în 15 ianuarie 1934. Primăria urma să achite o
parte din sumă fostului primar, care a plătit din proprii bani avansul
pentru achiziţionarea morii. Aceasta intra „de iure şi de facto" în
proprietatea organismului local, care a decis organizarea unei noi licitaţii
publice57 .
,

•

I

A.P.'.\1., Registrul deliberărilor Consiliului Comunal. 1929-1932, f. 122-128.
S.J.A.:\'.A., F.P.J.A., Acte administrati,•e. 1919-1934, dos. 15/1933, f. 16-17; A.P.\1., Condica
pentru şedinfe ... , f. 33-34.
55
A.P.\1., Condica pentru şedinfe ... , f. 34-36; S.J.A.~.A., F.P.].A., Acte adrninistrative. 19191934, dos. 15/1933, f. 18-20.
Sb Mihai Şodinca, Aurel ~1iclea, Florian Groza, Ioan Ciupertea şi Octavian Crişan (notar,
secretar).
57 A.P.\1., Condirn pentru şedinfe ... , f. 38-40.
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În şedinţa extraordinară din 11 ianuarie, discuţiile s-au purtat pe
marginea sorţii morii comunale. Kolosvari Gavril a refuzat să plătească
arenda. În consecinţă, acesta a fost dat în judecată pentru prejudiciile
financiare aduse comunei58 .
O lună mai târziu, Comisia Interimară a răspuns afirmativ
solicitării Floarei Ciupertea referitoare la ştergerea taxei comunale de 150
lei/ an pentru vacă, care se ridica la 150 lei/ an., deoarece animalul a
decedat59 •
Din nou a revenit în discuţie problema morii. Prima se referă la
angajarea unui morar, post pentru care urma a se organiza un concurs, iar
a doua referitoare la solicitarea fostului primar de a i se achita suma de
16.040 lei, depusă în vederea achiziţionarii morii la care se adăuga şi
dobânda aferentă. În această situaţie, Comisia Interimară, a explicat fostul
edil, nu a dispus numai de 6.540 lei, restul fiind luaţi cu împrumutul de la
Kolosvari Gavril (4.500 lei) şi văduva Kaufman Adalbert (5.000 lei).
Organismul amintit a recunoscut suma de 16.040 lei, depusă de fostul
primar împreună cu dobânda aferentă. Cu toate acestea, cel în cauză şi-a
recuperat banii după vânzarea morii60 •
La 26 februarie, unor localnici şi instituţii - (Ciupertea Nuţu (945
lei), Draghici Vasile (2.942 lei), Şcoala Confesională (580 lei), Parohia
Romano-Catolică (622 lei), pământul învăţătorului romano-catolic (65 lei),
Şcoala Romano-Catolică (573 lei), Groza Cristina din Slatina de Criş (145
lei) şi văduva Horga Ioan (297 lei) - ori nevoiaşilor le-au fost şterse
datoriile restante6 1 .
Comuna Moneasa a contribuit cu suma de 2.580 lei la înzestrarea
Ţării, ajutor solicitat de către Prefectura Judeţului Arad şi aprobat în
şedinţa Consiliului, din 21 noiembrie 62 •
Acelaşi organism a dezbătut, la 12 decembrie, solicitarea lui
Zaharia Milim, din Dezna, referitoare la atribuirea unui teren cu o
suprafaţă de cca 160 m 2 în vederea edificării unui magazin mixt. Întrucât
comuna nu dispunea de un asemenea teritoriu s-au propus următoarele:
„consimte să facă un schimb de teritoriu, pe care-l are în faţă şcoalele
primare din Moneasa cedându-l comunei pentru a servi ca loc pentru
edificarea unei case culturale, iar comuna politică să dea în schimb
Composesoratului Urbarial Moneasa, teritoriu pe care-l are în dreptul
edificiului Brigadei Silvice din Moneasa, urmând ca după înfăptuirea
58
59

60

61
62

Ibidem, f. 42-44.
Ibide111, f. 46-49; S.J.A.A.N., F.P.J.A., Acte administrative. 1919-1934, dos. 292/1934, f. 3-6.
A.P.M., Condica pentrn şedinţe ... , f. 49-50.
Ibidem, f. 52-55.
Ibidem, f. 83-84.
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acestor mutări în cartea funduară, sus numitul comerciant să convină
asupra arendării în cauză direct la Composesoratul Urbarial Moneasa".
Între numeroasele dezbateri s-a hotărât reducerea bazei de
impunere pentru comercianţi, industriaşi şi meseriaşi, iar taxa de pază
comunală să fie fixată în funcţie de numărul camerelor 63 .
Două zile mai târziu, într-o şedinţă extraordinară la care au
participat primarul Pavel Condea, consilierii Mihai Şodinca, Gavrilă
Groza, Aurel Miclea, Ioan Carpine, Florea Dragoş, Mihai Dragoş, Gligor
Bortiş, Terentie Groza, Zoller Iuliu, (absenţi: Gheorghe Bărbuceanu şi
Vasile Mara), şi notarul secretar Octavian Crişan s-a hotărât reducerea
bazei de impunere după cum urmează: Picher Francisc şi comuna Moneasa
erau scutiţi în totalitate de aceasta; 50% reducere lui Ioan Nuţu Ciupertea,
Maria Valenticz, Dănilă Dragoş; 30% lui Szabo Ioan; 25% lui Solomon Ana;
20% lui Kaufman Adalbert şi dr. Morariu64 .
În 11 aprilie 1935, a fost supusă discuţiei solicitarea de reducere a
taxelor comunale restante ale Societăţii Anonime Arad-Brad. La intervenţia
învăţătorului Gheorghe Bărbuceanu, care a arătat că nefiind în cunoştinţă
de cauză despre angajarea unui avocat care să reprezinte comuna la
procesul intentat pe 7 mai de sus numita societate, consilierii au respins
cererea prin vot secret. Suma datorată comunei trebuia să o plătească în
întregime, nu doar 50%, invocând faptul că localitatea avea nevoie de
respectivii bani65.
Impozitele fixate în 4 iunie 1936 au fost următoarele: asupra
întreprinderilor cu caracter comercial sau industrial după valoarea
locativă, precum şi hotelurile, restaurantele şi cofetăriile 30%, socotit la
valoarea locativă a clădirilor; pentru firmele a căror valoare locativă era
până la 20.000 lei se va încasa 100 lei; pentru firmele cu valoarea locativă
peste 20.000 lei se va plăti 200 lei; pentru fiecare vizitator care stătea mai
mult de 5 zile în staţiune se percepea o taxă de 50 lei; pentru fiecare
vizitator care era cazat la hotel sau case particulare se percepeau
următoarele taxe: la hotel de lux, 10 lei/ zi; la hotel clasa I, 8 lei/ zi; la hotel
clasa II şi camere mobilate, 5 lei/ zi; la hotel clasa II şi camere închiriate sub
30 lei, 2 lei/ zi; asupra fiecărui kg de carne de origine animală tăiate în
comună: a. 1 kg carne tăiată, 2 lei; b. 1 bucată pasăre, 2 lei; c. Mezeluri,
pastramă, untură/kg 3 lei. Aceste taxe au fost introduse la categoria
venituri, fiind întrebuinţate pentru acoperirea cheltuielilor comunale.
63

Ibidem, f. 84-85, 90-91; S.J.A.A.N., F.P.].A., Acte administrative. 1919-1934, dos. 292/1934, f.
21-26.
64 A.P.M., Condica pentru şedinţe ... , f. 92-93.
65 Ibidem, f. 108-110; S.J.A.A.N., F.P.].A., Acte administrative. 1919-1934, dos. 47 /1935, f. 2325.
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Contribuabilii erau obligaţi ca în luna aprilie a fiecărui an să depună
declaraţia de „avere", iar dacă în decursul anului mai apăreau şi alte
venituri ele trebuie declarate în termen de 20 de zile de la intrarea lor66 .
Altele au fost introduse temporar din raţiuni de a acumula venituri
la bugetul local. Cele impuse pentru folosirea bunului public erau: pentru
curăţatul hornurilor s-au stabilit următoarele taxe: a. Pentru curăţatul o
dată a unui horn cilindric sau urcător la un edificiu cu parter se percepea o
taxă de 4 lei; b. Pentru examinarea băuturilor, 1 leu/lună; taxa pentru
anunţurile făcute prin baterea tobei pentru locuitorii străini, 20 lei. Paza de
zi şi noapte era asigurată de doi paznici comunali plătiţi din „alocaţia
bugetară, achitată pe fiecare contribuabil proporţional cu dările Statului".
Aceste sume au fost incluse la capitolul„ venituri cu destinaţie specială" 67 .
Potrivit Ordinului Prefecturii nr. 5414/iunie 1936, comunele erau
obligate a include în bugetul lor cheltuielile aferente refacerii cărţilor
funduare. Cum Moneasa ar fi fost nevoită să prevadă SO.OOO lei, parte
acoperiţi de autorităţi, parte de localnici, edilul a propus argumentat
respingerea documentului. Motivele invocate au fost următoarele:
locuitorii deţineau 640 jugăre de pământ, echivalent a 4.480 lei, iar Statul
6.804 jugăre, cu valoare de 45.520 lei. Din suprafaţa Statului, comunei i-ar
mai reveni o sumă de 7.000 lei, suprafaţa fiind primită în urma Reformei
agrare. Dat fiind faptul că nu era întăbulată, se refuza plata valorii ei.
Răspunsul a fost înaintat forurilor tutelare, care aveau obligaţia de a
interveni pe lângă C.A.P.S. să suporte cheltuielile de 45.520 lei, ce
reprezentau valoarea proprietăţilor ce le deţinea în Moneasa68.
Asigurarea parchetului de lemne
Una din principalele ocupaţii ale oamenilor din zonele montane era
exploatarea pădurilor. Autorităţile au asigurat material lemnos, la cerere,
îndreptăţiţilor. Uneori, anumite solicitări au fost respinse. La 13 octombrie
1929, proprietarului Zubor Andrei nu i i s-au acordat 11 m st. lemne de foc,
pe motivul că nu avea domiciliul stabil în Moneasa şi încălca prevederile
reformei agrare69_
În primăvara anului 1930, primarul a solicitat consilierilor să
stabilească „numărul fumurilor", adică a numărului beneficiarilor de
lemne din pădurea comunală. Ultimii au fixat preţul lemnelor la 20
lei/metru (,,crăpătură"). Între cei îndreptăţiţi regăsim pe Gligor Dragoş,
Iosif Condea, Ioan Redac, Ioan Crişan, Dănilă Posa, Vanti Groza, Dănilă
Condea şi Ioan Luca. Au fost privaţi de acest drept Szabo Amalia, Ioan
A.P.M., Deciziuni ale Consiliului Comunal Moneasa. 1936-1938, f. 10-11.
Ibidem, f. 12-13; S.J.A.A.N., F.P.J.A., Acte administrative. 1935-1939, dos. 313/1936, f. 3-7.
68 A.P.M., Deciziuni ale Consiliului Comunal Moneasa. 1936-1938, f. 15
69 Idem, Registrnl deliberărilor Consiliului Comunal. 1929-1932, f. 25
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Codruţ şi Postul de Jandarmi. Unora, cum a fost Spiridon Groza, locuitor
din Moneasa, i s-a aprobat şase metri cubi lemne de plop pentru
constructie 70 •
O preocupare a Primăriei a fost cea legată de stabilirea unui loc
pentru pepinieră, în condiţiile în care cel existent nu era corespunzător.
Lotul stabilit a fost cel din „ Vârful Tocoiului" 71 • După îndelungi
tergiversări, în 16 octombrie 1934, licitaţia pentru îngrădirea pepinierei i-a
revenit lui Gheoghe Groza, fiind plătit cu 7 lei/ m 72 •
La sfârşitul anului 1930, în data 27 decembrie, aleşii au stabilit ca
559 bucăţi lemn de plop din pădurea comunală, aprobate de Ocolul Silvic
Ineu, să fie repartizate fiecărui locuitor în părţi egale 1½, cu suma de 60 lei
m3.
La 21 februarie 1931, a fost respinsă solicitarea lui dr. Ioan Drincu
referitoare la vânzarea şi transportul lemnelor din pădurea comunală în
scopul construirii unui vălău. Petentul avea dreptul de a-l edifica în
teritoriul comunei Moneasa „cu condiţiunea că ... va răspunde pentru
orice pagubă ce cauzează prin edificarea vălăului şi transportarea lemnelor
atât comunei cât şi particularilor, iar transportul lemnelor cu trăsuri se va
face pe strada aşa numită „Părăul Ba tar". Totodată, i s-a recomandat să nu
le transporte pe strada Vilei Cenad, pentru a nu tulbura liniştea
vizitatorilor şi a nu distruge apeductul nou contruit73 • De asemenea,
locuitorilor Găvrilă Groza, Terentie Draghici, Ioan Şodica şi Ioan Ciupertea
li s-a aprobat lemne de gorun din pădurea comunală la preţ tarifar 74 .
În 5 martie 1932, a fost întocmit şi aprobat tabelul sătenilor
îndreptăţiţi a primi lemne din padurea comunală 7S.
I

Ibidem, f. 48-49.
Ibidem, f. 49-50.
72 A.P.M., Condica pentru şedinţe ... , f. 81-82.
73 Idem, Registrul deliberărilor Consiliului Comunal. 1929-1932, f. 84-87.
74 Ibidem, f. 99-101; S.J.A.N.A., F.P.].A., Acte administrative. 1919-1934, dos. 103/1931, f. 10-

70

71

11.
A.P.M., Registrul deliberărilor Consiliului Comunal. 1929-1932, f. 129-135; S.J.A.A.N.,
F.P.J.A., Acte administrative. 1919-1934, dos. 41/1932, f. 9-12 (Locuitorii care au primit lemne

75

din pădurea comunală au fost: 1. Barie Condea, 2. Vasile Condea, 3. Gavrilă Kolosvari, 4.
Gheorghe Perţa, 5. Ştefan Dragoş, 6. Pavel Condea, 7. Pavel loja, 8. Ioan Brad, 9. Pavel
Condea, 10. Ioan Brad, 11. văduva Sofia Bortiş, 12. văduva Zina Ciupertea, 13. Alecu Brad,
14. Petru Brad, 15. Pavel Şodinca, 16. lojiţa Şodinca, 17. Simion Groza, 18. Vasile Groza, 19.
Vasile Bejan, 20. Pavel Brad, 21. Iosif Groza, 22. Florian Groza, 23. Alexandru Groza, 24.
Constantin Butar, 25. Barie Groza, 26. Pavel Groza, 27. Cătălin Roman, 28. Nutu Groza, 29.
Nuţu Ciupertea, 30. Ionel Brad, 31. Sabo Ludovic, 32. Gheorghe Condea, '33. Terentie
Groza, 34. văduva Anton Groza, 35. Ioan Moţ, 36. Cristina Groza, 37. Maria Groza, 38.
Pavel Groza, 39. Poli Şodinca, 40. Ghenadie Brad, 41. Vasile Brad, 42. Gavrilă Groza, 43.
urmaşii lui Barie Bortiş, 44. Nicolae Groza, 45. Ioan Pasa, 46. Florian Groza, 47. Terentie
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În şedinţa din 31 august acelaşi an, la care au fost prezenţi toţi
consilierii, primarul Florea Dragoş le-a adus la cunoştinţă că parchetul de
lemne din pădurea comunală care deserveşte necesităţile localnicilor a fost
tăiat şi trebuia fixat preţul acestuia. Ei au stabilit suma de 14 lei/ m atât
pentru lemnele tăiate la metru, cât şi pentru cele care erau transportate cu
carul, au fost crăpate şi erau mai groase de 10 cm. Costul crengilor s-a
ridicat la suma de 5 lei/ car. Anterior ridicării lemnelor, fiecare localnic
avea obligaţia de a achita contravaloarea lor la Primărie 76 •
Unora li s-a acordat gratuit lemne din pădurea comunală, ţinându
se cont de starea lor materială, iar altora le-au fost vândute la preţ tarifar.
La 23 octombrie 1933, Kusovschi Costan a beneficat gratuit de lemnele
căzute în locul numit „Ponar", iar lui Florea Groza, Teodor Groza si Iosif

Groza, 48. Ioan Ferenţ, 49. Adam Groza, 50. Maria Bama, 51. Vasile Crişan, 52. Ignat Coroi,
53. Mihai Dragoş, 54. Gligor Bortiş, 55. Gheorghe Dragoş, 56. Mihai Ardelean, 57. Nicolae
Luca, 58. Lubi Francisc, 59. Marişca Groza, 60. Toader Miclea, 61. Iustin Bacoş, 62. Simeon
Bama, 63. Alexandru Dragoş, 64. Ioan Groza, 65. Dănilă Dragoş, 66. Miron Tipei, 67. Vasile
Draghici, 68. Terentie Draghici, 69. Nicolae Dragoş, 70. Mihai Tipei, 71. Iosa Groza, 72. Poli
Ciupertea, 73. Pavel,Ciupertea 74. Ştefan Ciupertea, 75. Iosif Cantile(a?}r, 76. Nevdovschi
Carol, 77. Spiridon Groza, 78. Florea Groza, 79. Ioan Carpine, 80. Ioan Voian, 81. Nicolae
Voian, 82. Gheorghe $odinea, 83. Ana $odinea, 84. Vasile $odinea, 85. Nicolae Hubăr, 86.
Vasile Dragoş, 87. Aurel Miclea, 88. Petru Urs, 89. Bela Pavel, 90. Samuilă Groza, 91. Ilarie
Brad, 92. Poli Brad, 93. Dănilă $odinea, 94. Terentie Dronca, 95. Iosif Ghedeon, 96. David
Pap, 97. Alexandru Pap, 98. Kusovschi Alexa, 99. Vasile Brad, 100. Mihai Varga, 101. Ioan
Bucovet, 102. Urmaşii Herţeg, 103. Văd. Carol Valentici, 104. Persida Hopârda, 105. Ştefan
Crişan, 106. Iulian Schmidth, 107. Iosif Lingurar, 108. Alexandru Lingurar, 109. Petru
Lingurar, 110, Gaşpar Ghedeon, 111. Florea Boşcai, 112. Marioara Dronca, 113. Iuliu
Kaufman, 114. Iuliu Zoler, 115. Gheorghe $odinea, 116. Ioan $odinea, 117. Petru Docoli,
118. Titteldorf Eduard, 119. Alexandru Papai, 120. Florian Groza, 121. Văduva Persida
Tipei, 122. Catiţa Macarie, 123. Coşa Marioara, 124. Mari Baie, 125. Kusovschi Constantin,
126. Simeon Vanei, 127. Ioan Ciupertea, 128. Kusovschi Ştefan, 129. Pavel Druia, 130.
Simeon Tipei, 131. Ştefan Brandiaş, 132. Văduva Nicolae Posa, 133. Nicolae Bun, 134. Mihai
Ilieş, 135. Crişan Gheorghe, 136. Vasile Crişan, 137. Pepi Horârda, 138. Ana Ilie, 139. Iosif
Varga, 140. Vasile Beldea, 141. Văduva Petru Mariş, 142. Alexandru Brandiaş, 143. Zaharia
Miclea, 144. Mihai Groza, 145. Papai Francisc, 146. Petru Ancuţa, 147. Anton Dulin, 148.
Ştefan Varga, 149. Ştefan Gârdău, 150. Alexandru Ilieş, 151. Carolina Horga, 152. Ioan
Precup, 153. Silvian $odinea, 154. Solomon Hopârda, 155. Milentie Bogdan, 156. Teodor
Popa, 157. Hess Iosif, 158. Ştefan Hopârda, 159. Parohia Ortodoxă, 160. Parohia RomanoCatolică, 161. Hopârda S., 162. Terentie Dragoş, 163. Ambrosie $odinea, 164. Aurel Groza,
165. Nica Pantelimon, 166. Florea Adam Groza, 167. Iosif Condea, 168. Dănilă Posa, 169.
Dănilă Condea, 170. Ioan Sabo, 171. Ioan Crişan, 172. Grigorie Dragoş, 173. Ioan Boşcai,
174. Zoller Alexandru, 175. Ioan Luca, 176. Solomon Groza, 177. Gavrilă Ilieş, 178. Ioţa
Ciupertea, 179. Ioan Redac, 180. Mihai Crişan, 181. Postul de Jand. Moneasa, 182. Şcoala
Primară de Stat Moneasa. În urma analizei minuţioase, Consiliul a hotărât ştergerea de pe
listă a următoarelor poziţii: 47, 85, 114, 145, 147, 148, 149, 152, 155, 161, 178 şi 180).
76 A.P.M., Condica pentru şedinţe ... , f. 27-28
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Lingurar li s-au acordat la preţ tarifar77 . În 11 decembrie, puţin
cunoscutului Teodor Groza nu i s-au arobat lemne. Cărăuşului comunei,
Terentie Groza în contul serviciilor prestate i s-a oferit 5 m steri din
pădurea comunală 7 B.

La începutul anului 1934, în data de 5 ianuarie, administraţia locală
a analizat oportunitatea defrişării parchetului din zona „ Tocoiu" şi
„Sărcănişte", în scopul măririi păşunii comunale 79 . În 11 februarie, în
acelaşi scop a fost vizat şi locul numit „Măgurişca", unde Statul era
proprietar. Ultimul exploata materialul lemnos, iar „comuna politică" ar
beneficia de acest teritoriu pentru păşunat. Edilul a fost delegat să
întreprindă demersurile la Prefectura Judeţului Arad 80 .
Subiectul legat de păşunea comunală a revenit în atenţia
consilierilor comunali în şedinţa din 13 martie. În asentimentul edilului,
consilierii au aprobat ca teritoriul menit acesteia să fie cel din locul numit
„ Dosul" cu completare din „ Blidăriţa". O suprafaţă din ultimul nu a fost
întăbulat în totalitate în favoarea comunei, el aflându-se în proprietatea
Statului. Decizia a fost înaintată Ocolului Silvic81 .
La mijlocul lunii mai, conducerea locală a aprobat licitaţia
rămăşiţelor de lemne lui Kaufman Andrei cu suma de 15.200 lei, fiind
considerată cea mai avantajoasă ofertă pentru comună 82 .
Sfârşitul anului 1934 s-a aflat sub semnul unei neînţelegeri legată
de cantitatea de lemne ce-i revenea fiecărui localnic. La 12 decembrie 1934,
nemulţumit de situţia creată brigadierul silvic Toader Gheorghe a întrerup
măsurarea acestor parchete. În consecinţă, organele locale au recurs la
instituţia prefectului pentru a rezolva acest diferend 83 .
Primarul, cei 8 consilieri84 şi notarul secretarul Dezideriu Niri,
prezenţi la dezbaterile din 7 ianuarie 1936, au abordat şi solicitarea
Oficiului Parohial Ortodox Român, referitoare la executarea unor reparaţii
şi a cumpărării unui clopot. Întrucât comuna deţinea în patrimoniu şi
Staţiunea Moneasa, iar în timpul sezonului de la Băi biserica devenea
neîncăpătoare, s-a găsit soluţia vânzării parchetului comunal din locul
n Ibidem, f. 33-34; S.J.A.A.N., F.P.J.A., Acte administrative. 1919-1934, dos. 15/1933, f. 16-17.
A.P.M., Condica pentru şedinţe ... , f. 34-37; S.J.A.A.N., F.P.J.A., Acte administrative. 19191934, dos. 15/1933, f. 18-20.
79 A.P.M., Condica pentru şedinţe ... , f. 40-42, 51.
80 Ibidem, f. 46-49; S.J.A.A.N., F.P.].A., Acte administrative. 1919-1934, dos. 292/1934, f. 3-6.
81 A.P.M., Condica pentru şedinţe ... , f. 56, 58.
82 Ibidem, f. 63.
83 Ibidem, f. 92-93.
84 Prezenţi: Mihai Şodinca, Gavrilă Groza, Aurel Miclea, Florea Dragoş, Ioan Carpine,
Gligor Bortiş, Zoller Iuliu, Vasile Marc; absenţi: Mihai Dragoş, Terentie Groza şi Gheorghe

78

Bărbuceanu.

117
https://biblioteca-digitala.ro

numit „Dosul", pe anul 1935-1936. Resursele financiare au fost utilizate
pentru extinderea ecleziei şi achiziţionarea unui clopot85 •
O lună mai târziu, în 8 februarie, dezbaterile s-au axat pe susţinerea
proiectului Biserici Ortodoxe. Cu toate că în urmă cu 2-3 ani, pădurea din
locul numit „Dosul" a fost întăbulată în favoarea comunei, totuşi prin
sentinţa judecătorească a Tribunalului din Arad, aceasta a fost trecută în
proprietatea Statului. Edilul a propus înaintarea unei cereri Ministerului
de Agricultură şi Domeniilor prin care ultimul să cedeze întreg materialul
lemnos din pădure. Şi demersurile Casei Pădurilor Statului au fost
zadarnice. Sentinţa Curţii de Apel din Timişoara nr. 111 811/1935 o întărea
pe cea a Tribunalului din Arad. De asemenea, primarul a fost informat că
Ocolul Silvic Sebiş continua să taie pădurea din acesl loc, în detrimentul
comunei. În baza celor două sentinţe, aleşii au înaintat o solicitare de
încetare a exploatării pădurii de către Ocolul Silvic Sebiş celor din Ineu şi
Arad86 •
Prezent la conferinţa de la Gurahonţ, ministrul Agriculturii şi
Domeniului a dat unele asigurări referitoare la exploatarea pădurilor. În 30
ianuarie 1936, primarul a sublinia că deşi comunei Moneasa i-au fost
destinate 72 iugăre cadastrale de păşune cu material lemnos, totuşi aceasta
putea exploata din suprafaţa ce revenea Statului. La aceeaşi întrunire, a
fost scos la licitaţie vălăul din pădure. La propunerea pădurarului Terentie
Draghici, locuitorii au plătit pe o căruţă de lemne 20 lei, nu 5 lei cât au
estimat atunci când le-au tăiat8 7 •
În privinţa parchetului comunal, în şedinţa din 29 februarie, s-a
decis fasonarea acestuia în perioada 2 martie - 15 aprilie. ,,a. Pentru fiecare
număr de casă se stabileşte 6 metri lemne de 1 metru lărgime şi 1-1,50
metri înălţime; b. În metri se vor băga toate lemnele de la 10 cm în sus iar
cele mai subţiri se vor face în grămezi; c. Fiecare număr de casă este obligat
a face 6 metri de lemne în parchet şi una grămadă de crăci; d. Distribuirea
lemnelor după fasonare se vor face prin tragere la sorţi aşa că nimeni nu
va şti care lemne v~r fi ale lui; e. Pentru cei care până la 15 aprilie nu-şi vor
face competenţa de lemne, comuna va plăti 22 lei metri pentru fasonat care
bani se vor achita şi încasa din dreptul de lemne; f. Nimeni nu are dreptul
de a vinde lemne în pădure; art. 2. Nimeni nu este în drept a transporta
lemne din parchet decât numai pe bază de bon de la casar; art. 3. Cu
controlul fasonării şi vinderii lemnelor di. pădure se însărcinează
pădurarul comunal sub responsabilitate persm. ,ă" 88 •
A.P.M., Condica pentru şedinţe ... , f. 132-133.
Ibidem, f. 134-136.
87 Ibidem, f. 141-143.
88 Ibidem, f. 144.
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La începutul anului 1937, în data de 12 ianuarie, terenul de
a fost licitat de inspectorul Dimitrie Crişan, de la care, timp de 5
ani, se percepea o arendă anuală de 2.000 lei89 .
Consiliul Comunal a deliberat la 12 februarie 90 că cei 187 de
locuitori care aveau dreptul la lemne din parchetul comunal erau obligaţi
ca în termen de 30 de zile să fasoneze cei 8 m 3 de câte 1,30 m, cu
respectarea regulilor impuse de organele silvice. În ziua de 26 a aceleiaşi
luni, în urma verificărilor, s-a constatat că din parchetul existent nu se
putea acoperi necesitatea de lemne a localnicilor. În consecinţă, s-a decis
elaborarea unei cereri Ocolului Silvic Ineu. Edilul a fost delegat, la 16
august, să înainteze o solicitare Direcţiei Silvice IX Arad, în care să
sublinieze nevoia comunei de a obţine la un preţ redus lemne de gorun din
pădurea C.A.P.S.-lui, deoarece parchetul comunal nu dispunea de un
asemenea material lemnos 91 .
Pretorul Sebişului Ioan Iancu Pop a participat la şedinţa din 4
noiembrie 1941 a Primăriei Moneasa, în care s-a dezbătut solicitarea S.A.I.
Arad Brad, referitoare la acordarea unui parchet de pădure din care să
confecţioneze vălaee şi „goange". Condiţia a fost ca organele abilitate să
delimiteze clar parchetul cuvenit localnicilor de cel acordat sus numitei

vânătoare

societăţi." 92 •
Pădurea comunală

a stat mereu în atentia
autoritătilor locale si
'
'
'
centrale. Era o sursă de a obţine venituri şi a răspunde nevoilor imediate
ale sătenilor. Implicarea autorităţilor locale a fost viabilă în toate domeniile
de activitate. Tuturor serviciilor şi instituţiilor subordonate, dar şi
capitolului de infrastructură, li s-a asigurat în limitele posibilităţilor o
funcţionare optimă.
Măsuri

administrative în comuna Rănuşa
O grijă constantă a autorităţilor comunei Rănuşa a fost aplicarea
actelor legislative şi o cât mai bună administrare a patrimoniului material
şi uman existent. Nu întâmplător au fost create liste cu invalizii sau cu
urmaşii celor care au căzut pe fronturi în Marele Război. În anul 1929, în
localitatea Rănuşa au fost consemnaţi doi invalizi (Iustin Iacob, Andrei

89

A.P.M., Deciziuni ale Consiliului Comunal Moneasa. 1936-1938, f. 36-37; S.J.A.A.N., F.P.j.A.,
Acte administrative. 1935-1939, dos. 313/1936, f. 69.
9
Consiliul Comunal era famat din: Pavel Con dea, primar preşedinte; notar/ secretar N iryi
Desideriu şi consilierii: Mihai Şodinca, Găvrilă Groza, Florea Dragoş, Aurel Miclea, Ioan
Carpine, Mihai Dragoş, Gligor Bortiş, Vasile Marc, Zoller Iuliu şi Terentie Groza.
91 A.P.M., Deciziuni ale Consiliului Comunal Moneasa. 1936-1938, f. 35, 46, 67.
92 S.J.A.A.N., F.P.j.A., Acte administrative. 1940-1948, dos. 161/1941, f. 3, 7-8.
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Faur) şi o văduvă de război (Lucreţia Condea), care nu-şi puteau asigura
traiul zilnic 93 .
Consiliul Comunal Rănusa,
întrunit în sedinta
,
,
. din 12 februarie
1931, sub preşedenţia primarului Terentie Iacob, a susţinut înfiinţarea unor
posturi, precum cele de notar şi subnotar cercual, impegat, casier, o moaşă,
un pădurar, un servitor comunal, doi străjeri de noapte, un „ vigil" de
câmp a căror plată putea fi efectuată din bugetul local.
Drumurile accesibile stabilite au fost: 1. Drumul judeţean spre
Părăul Moţilor; 2. Drumul judeţean spre Codruţeşti; 3. Drumul judeţean
spre Vale; 4. Drumul judeţean spre Părăul lui Mihai; 5. Drumul de Vale
spre Puieşti; 6. Drumul de Vale spre Hulpuleşti; 7. Drumul de Vale spre
Părăul Hulpii; 8. Drumul judeţean spre Colişcău; 9. Drumul de Vale spre
Gara C.F.R.; 10. Gară spre Moneasa; 11. Gară spre Dezna.
Îndreptăţiţi a primi lemne din pădurea comunală au fost: Ilie Burtă,
15 buc. fire gorun; Romul loja, 5m3 lemne de plop; Vasile Crişan, 4 m 3
lemne de stejar; Nicolae Bortiş, 12 buc. lemne de stejar; Suhi Carol, 3 m 3
lemne de stejar; 3 buc. lemne de gorun; Teodor Tăutan, 2 fire de cireş şi 2
de stejar; C. loja, 3 fire lemne de gorun şi 1 de tei; Iustin Iacob, 5 m 3 lemne
de gorun; Vasile Miclea, 10 buc. lemne de stejar; Ilie Groza, 10 buc. lemne
de stejar; Traian loja, 15 buc. lemne de stejar; Florian Bortiş, 2 buc. lemne
de stejar; Mihai loja, 10 buc. lemne de stejar; 2 fire de plop şi 2 fire de cireş;
Pavel Brad, 5 m 3 lemne de stejar; Iosif loja, 7 buc. lemne de stejar; Traian
Gârdău, 10 buc. lemne de stejar; Nicolae Brad, 2 m 3 lemne de stejar; Sinesie
Moţ, un fir de cireş şi unul de plop; Terentie loja, 2 lemne de gorun94 •
Într-o şedinţă ulterioară, cea din 16 iunie, a fost fixat preţul
lemnelor şi o nouă listă cu numele locuitorilor beneficiari ai unor cantităţi
de 10 m 3 de lemne: Ştefan Jidoi, Terentie Moţ, Sinesie Moţ, Vasile Moţ,
Lazăr loja, Florian Moţ, Pavel Lupşa, Petru loja, Terentie loja, Marcu Brad,
Teodor Codruţ, Maxin loja, Miron Iacob, Terentie Iacob, M. Druia, Terentie
Draia, Docie loja, Ştefan loja, Raveica loja, P. loja, Roman Toader, Toth
Francisc, Marcu Miclea, Ioan Barbură, Teodor Tăutan, Nicolae Brad,
Ambrosie Brad, Aurel loja, Pavel Moţ, Ludovic Perţa, Ştefan Dragoş, Pavel
Brad, Iosif Codruţ, Florian Mâmea, Ilarie loja, Mihai Crişan, Ioan T., Mihai
Greucean, Gusti Faur, Sinesie loja, Vasile Dragoş, loţa loja, Barie Moţ, Iosif
loja, Cristina Miclea, Ioan Ana, Ignat Crişan, Suchi Carol, Anton Druia,
Florea Greucean, Ioan Druia, Teodor Druia, : ·.'e Jurcă, Toma Hopârda,
Marcu Codruţ, Ioan Creţ, Terentie Crişan, Petrt. ,_:oţa, Floriţa Toder, Mihai
Ţolea, Teodor loja, Iosif Miclea, Vasile Miclea, Ioan Moţ, Marina Bortiş,
93
94

Ibidem, Acte administrative 1919-1934, dos. 12/1929, f. 85.
Ibidem, S.J.A.A.N., F.P.J.A., Acte administrative. 1919-1934, dos. 110/1931, f. 2-3.
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Ioan Bortiş, Petru Toader, lov Sandron, Mihai Bortiş, Vasile Bortiş, Lena
Toader, Maxim Tocoian, Constantin Jidoi, Cătălina Jidoi, Ioan Faur, Ilie
Groza, Ioan Mârnea, Lazăr Bortiş, Terentie Ana, Teodor Bortiş, Toma
Negru, Gherghe Bortiş, Gligor Bortiş, Mihai loja, Pavel Groza, Simion
Groza, Simion Lupşa, Ioan Druia, Marie loja, Calman loja, Ioan loja,
Brânduşa Pop, Iani Moţ, Farko Iosif, Traian Gărdău, George Cotor, Ioan
Ioţa, loţa Laurent, Ştefan loja, Iosif Druia, Manasie Ginga, Terentie Coşa,
Florian Bortiş, Romul loja, Ioan loja, Alexandru Brad, Iustin Brad, Ioan
Brad, Florea Iacob, Flore Dragoş, Iacob Brad, Matei Roman, Ioan
Ciupertea, Biserica Ortodoxă.
În 28 martie 1931, edilul Terentie Iacob, împreună cu consilierii
Terentie Druia, Toth Francisc, Mihai loja, Terentie loja, Ioan loja, Florian
Mârnea, Ioţa loja, Vasile Brad (absent), Ioan Moţi (absent), notarul secretar
Ludovic Plugar au luat decizia de a vinde lemne din parchetul comunal
pentru a acoperi suma de 100.000 lei datorată Fondului Judeţean pentru
Construcţii Şcolare95.

După

adoptarea regulamentului de taxe şi impozite, unii locuitori
au solicitat reducerea bazei de impozitare. Petiţionarii Teodor Tăutan,
Antoniu Crumpar, Ioan Beldea, Gheorghe Condea şi Lazăr loja nu au
beneficiat de scutiri, ci doar Romul loja cu 25%, Carolina loja, cu 50%,
Marcu Galea de la 5.250 la 3.750, iar Iacob Miron de scutire integrală 96 •
Din pricina speculei, Prefectura Judeţului Arad a solicitat, în data
de 12 ianuarie 1932, fixarea preţului la zahărul tos (33 lei) şi la cel „kubik"
(35 lei). Comunele care suportau costurile de transport aveau posibilitatea
de a spori preţul. Deoarece localitatea dispunea de gară, preţul la ambele
tipuri de zahăr a crescut cu 1 leu. La ordinul aceluiaşi for, Primăria a
arendat o clădire şi s-a adoptat o sumă pentru medicamente şi întreţinerea
bolnavilor săraci. Au depus garanţie pentru casierul comunal Florin
Mârnea, Ioţa loja, Terentie Druia, Toth Francisc, Ioan Moţ, Pavel Brad, Ioan
loja şi Terentie loja. A fost respinsă cererea lui Teodor Tăutan de a-i fi
diminuate taxele comunale pe motivul că acesta practică preţurile din
1928-1929 şi nu le respectă pe cele fixate de autorităţi prin diverse
reglementări97.

Acuzele aduse primarului Terentie Iacob şi casierului comunal au
fost considerate neîntemeiate. Aceştia au fost însărcinaţi să vândă taurul
comunal, iar banii să fie depuşi în „casada" de la Dezna. Cu suma

Ibidem, f. 4-9.
Ibidem, f. 15.
97 Ibidem, dos. 45/1932, f. 3-5.
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respectivă,

cei doi, potrivit consemnării notarului comunal, au acoperit
cheltuielile achiziţionării mobilierului şcolar 98 .
Autoritătile
locale, în sedinta
.
,
. din 25 februarie 1933, au decis
angajarea pe postul de subnotar al lui Iustin Eugen Popa, cu un salariu
anual de 8.900 lei. Prin Hotărârea nr. 17/1933, Nicolae Brad a fost
desemnat în funcţia de consilier în locul lui Ioan Moţ, care a demisionat. Sa decis arendarea terenului de vânătoare al comunei, cu o întindere de
2. 950 jug. 938 stj. Preţul de strigare a fost stabilit de la 1.000 lei/ an. Neplata
la timp se penaliza cu 5%. De asemenea, taxele, timbrele şi depunerea
garanţiei de 2.000 lei/ an la Adrninistaţia Financiară a Judeţului în termen
de 8 zile de la desfăşurarea licitaţiei cădeau în sarcina arendaşului.
Practicarea vânatului s-a efectuat în limitele stabilite de legea publicată de
Ministerul Agriculturii şi Domeniilor în Monitorul Oficial nr. 6, din 7 iulie
1932. Arendaşul avea următoarele obligaţii: confecţionarea unor depozite
de nutreţ pentru fiecare 1.500 ha la şes şi 1.000 ha la munte; luarea unor
măsuri împotriva fiarelor şi păsărilor răpitoare; achitarea sumelor stabilite
pentru fiecare vânat suplimentar (5.000 lei/ cap cerb; 4.000 lei/ cap capră
ori căprioară; 3000 lei/ cap ţap sau capră neagră; 100 lei/ cap iepure,
potârniche, fazan sau găinuşă) cu excepţia vânatului răpitor. O altă
preocupare a fost cea referitoare la stârpirea omizilor de pe pornii fructiferi
şi a mărăcinilor de pe locurile de cultură 99 .
Şi în localitatea Rănuşa între anii 1934-1937, autorităţile locale au
luat o serie de măsuri menite să asigure prosperitatea comunităţii. În 26
mai 1934, a avut loc şedinţa Comisiei Interimare, la care au participat
primarul Terentie Iacob (preşedinte), membrii: Ioţa loja, Terentie Druia,
Toth Francisc, Nicolae Brad (absent) şi notarul secretar Octavian Crişan.
Locuitorilor Todor Tăutan şi Marcu Galea li s-au redus impunerile cu 30%,
din pricina crizei financiare. Romul loja a primit, în urma solicitării, 30
metri cubi lemne de plop din pădurea comunală la un preţ tarifar,
Gheorghe Toader, 20 de fire de gorun, Pavel Groza, 4 metri cubi lemne de
gorun. Edilul a fost delegat să rezolve problema legată de pădurea
comunală, care potrivit deciziei secţiei Judecătoriei Buteni, a trecut în
proprietatea Statului. Împreună cu avocatul din Buteni, dr. Dan, acesta a
demarat acţiunile necesare100.
La 30 iulie 1934, membrii aceluiaşi organism de conducere au
aprobat demisia motivată de probleme familiare a pădurarului Alexandru
Brad, propunându-l provizoriu pe locuitorul Roman Toader cu un salariu
de 500 lei/lună. Acesta a preluat de la vechiul pădurar cei 59 metri de
Ibidem, f. 8.
S.J.A.A.N., F.P.J.A., Actele administrative. 1919-1934, dos. 17/1933, f. 3-8.
100 A.P.M., Şedinţele Consiliului Comunal Rănuşa. 1934-1937, f. 1-6.
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lemne în prezenţa delegatului Comisiei Interimare Druia Terentie. O parte
a lemnelor au fost destinate şcolii primare din comună, o alta Notariatului
Cercual Dezna, iar restul.se vindeau prin licitaţie. După constatările făcute
de Terentie Druia şi Roman Toader şi raportate în şedinţa din 3 octombrie,
noul pădurar a primit doar 15 m de lemne, despre lipsa celuilalt urmează a
fi raportat Ocolului Silvic Ineu. Acesta a adus la cunoştinţa Consiliului
Comunal că au fost unii localnici care, din pricina sărăciei, au sustras
lemne din pădure. Conform deciziei susnumitului organism, aceştia au
fost obligaţi, ca în termen de 12 zile, să achite contravaloarea lemnelor.
Extinderea anchetei a scos la iveală faptul că mai mulţi locuitori ar fi luat
abuziv material lemnos. Pentru a stopa fenomenul, aceştia au fost obligaţi
să achite contravaloarea lor 101 .
În şedinţa din 3 octombrie 1934, desfăşurată în prezenţa primarului
Ioan Mârnea (preşedinte), membrilor: Lazăr loja, Ioan loja, Pavel Coşa,
Ştefan Mârnea, Todor Druia, Terentie Iacob, Pavel loja, Terentie Druia,
Demetea Popa; Ioţa loja şi Romul loja (absenţi) şi a notarului secretar
Octavian Crişan, s-a acceptat demisia casierului şi consilierului Terentie
Druia, fiind înlocuit de Todor Druia. O chestiune spinoasă a fost cea legată
de suma de 100.000 lei, destinată reparaţiilor ce se impuneau Şcolii
Primare din Rănuşa. Din această sumă au fost cheltuiţi 72.340 lei, restul
erau puşi la dispoziţia Comitetului Şcolar 102 .
La 3 noiembrie, aleşii locali au reluat demersurile penh·u
desemnarea noului pădurar şi pentru ca acesta să deţină dreptul de portarmă. De asemenea, i s-a aprobat lui Lazăr loja exploatarea lemnului de
plop cu 350 lei/vagon de 10 tone de la 18 cm grosime şi 2 vagoane lemn de
tei de la 25 cm grosime cu preţul tarifar de 130 lei/ m 3. Decizia a fost
aprobată şi de Ocolul Silvic Ineu 103 . Totodată, primarul aducea la
cunoştinţa consilierilor că a cumpărat din propriile resurse financiare, cu
suma de 320 lei, ţapii comunali. Această sumă a fost prevăzută în buget.
Apoi, s-a trecut la reducerile taxelor comunale cu 30% ale meseriaşilor
Marcu Galea, Lazăr loja, Ioan loja şi Iosif loja104 .
La finele anului 1934, în data de 21 noiembrie, a fost aprobată o
contribuţie la înzestrarea ţării în valoare de 2.580 lei, ceea ce reprezenta
contravaloarea a trei actiuni
depuse la Administratia
Financiară Arad10s.
,
'
Acelaşi organism, în 11 decembrie, a redus baza de impozitare a
meseriaşilor şi industriaşilor. Beneficiarii au fost următorii: Terentie Iacob
Ibidem, f. 8, 17-18, 23-24.
Jbidem, f. 14-17.
103 Ibidem, f. 20-22.
104 Ibidem, f. 22-23, 25.
10s Ibidem, f. 27-28.
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- 50% din bază pe 7.000 lei; Anton Crumpar - 25% din bază pe 3.000 lei;
Gheorghe Leucuţa - 75% din bază pe 12.000 lei; Romul loja - 25% moara,
3.000 lei; Carolina loja, Teodor Tăutan, Marcu Galea, Gheorghe Condea,
Lazăr loja, Romul loja, Iosif loja cu 25 % din baza de impunere de 3.000
lei 106 •
O altă dezbatere s-a conturat, la 12 ianuarie 1935, în jurul
schimbului de pădure solicitat de forurile competente. Aceasta a fost
întăbulată în anul 1926. Cei prezenţi au decis că propunerea putea avea
valabilitate numai dacă pe lângă suprafaţa avută în anul menţionat i s-ar
adăuga alte 300 jugăre de păşune comunală. În vederea susţinerii cauzei
comunei, au fost delegaţi primarul Ioan Mârnea şi consilierii Romul loja şi
Terentie Iacob, care au încheiat o procură cu avocatul din Sebiş, Leontin
Cociuba 107 •
La începutul aceluiaşi an, unii localnici au solicitat lemn de gorun,
la preţ tarifar. Beneficiari au fost: Lazăr loja, 2 m 3; Ioan Mâmea, 1 m 3;
Terentie Iacob, 3 m 3; Vasile Moţ, 3 m 3; Lucreţia Condea, 5 m 3; Marcu Galea,
5 m 3; Pavel loja, 4 m 3; Alexandru Brad, 5 m 3- Pe ordinea de zi au figurat
vânzarea ţapului neproductiv lui Ioan Ana cu suma de 170 lei; darea în
întretinere a taurului comunal, între 1 ianuarie 1935 - 1 ianuarie 1936, lui
Ioan Barbură, cu suma de 4.750 lei; darea în întreţinere a ţapului comunal
cu suma de 300 lei lui Maxim Tocoian.
Un singur funcţionar, Constantin Jidoi, angajat temporar, -în anul
1935, a preluat două posturi: cel de vătăşel şi de paznic comunal. Acesta a
fost remunerat pentru fiecare cu câte 1.200 lei anual 108 •
Organelor locale din Moneasa li s-au alăturat şi cele din Rănuşa în
demersul lor de a solicita mutarea sediului Judecătoriei din comuna Buteni
la Sebiş. La 15 februarie 1935, în baza aceloraşi raţionamente, a fost
elaborată o solicitare, cu înaintarea căreia către prefectul Ioan Groza a fost
însărcinat primarul Ioan Mârnea. Potrivit legilor în vigoare, s-a constituit o
Comisie de Licitaţie formată din Ioţa loja şi Ioan loja şi una de
Recepţionare din care au făcut parte Lazăr loja şi Pavel loja, iar
preşedintele ambelor a fost desemnat edilul local 109 .
La 29 martie 1935, Consiliul a aprobat regulamentul de organizare
a serviciilor comunale. În postul de notar a rămas Iustin Popa, iar pentru
cele de subnotar şi de impegat cercual au fost organizate concursuri. A fost
I

Ibidem, f. 30.
Ibidem, f. 33; S.J.A.A.N., F.P.].A., Actele administrative. 1935-1939, dos. 49/1935, f. 3.
108 A.P.M., Şedinţele Consiliului Comunal Rănuşa. 1934-1937, f. 34-35; S.J.A.A.N., F.P.].A.,
Actele administrative. 1935-1938, dos. 49/1935, f. 3-4.
109 A.P.M., Şedinţele Consiliului Comunal Rănuşa. 1934-1937, f. 39; S.J.A.A.N., F.P.].A., Actele
administrative. 1935-1939, dos. 49/1935, f.12.
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aprobat tabelul cu cei 178 de locuitori ce urmau a beneficia de 13 m 3 de
lemne la 160 lei/metruno.
Autorităţile locale au hotărât, în 12 aprilie 1935, executarea
lucrărilor de construire a unui pod peste izlazul de la moara de apă.
Primăria a asigurat lemnele necesare din parchetul comunal, iar locuitorii
interesaţi se ocupau de confecţionarea acestuia. Văduvei Elisabeta Hanţ i sa acordat dreptul de a deschide o cârcimă în localitate, deoarece nu exista
un asemenea „debit"111.
în baza Ordinului Prefecturii Judeţului Arad, nr. 3484, s-a adoptat,
în 8 iunie 1935, Regulamentul de lzornărit, în vederea funcţionării serviciului
de curăţit şi control al coşurilor. S-a pus în aplicare documentul referitor la
inserarea timbrelor antituberculoză pe toate actele comunale112 .
Vara anului 1935 aducea noi reglementări în privinţa preţului
lemnelor. În data de 13 iulie, a fost redus preţul lor. Astfel, un metru de
lemne costa 20 lei, iar un car de crengi 10 lei. Fiecare persoană avea
obligaţia de a achita la casierie cantitatea de lemne şi de a specifica,
eventual, şi locul de unde le ridica. Şi preotul Romul loja a primit acceptul
autorităţilor de a tăia lemne de plop de 30 cm grosime din pădurea
comunală cu preţul de 80 lei/ m 3 - Decizia a fost înaintată Ocolului Silvic
Ineu113 .
Locuitorilor care au prestat servicii în pădurea comunală li s-a
asigurat remunerarea începând cu data de 7 octombrie 1935 114 • La sfârşitul
Consiliului Comunal Rănuşa. 1934-1937, f. 41-42; S.J.A.A.N., F.P.J.A.,
Actele administrative. 1935-1939, dos. 49/1935, f. 16-18.
111 A.P.M., Şedinţele Consiliului Comunal Rănuşa. 1934-1937, f. 44-46; S.J.A.A.N., F.P.J.A.,
Actele administrative. 1935-1939, dos. 49/1935, f. 20-21.
112 A.P.M., Şedinţele Consiliului Comunal Rănuşa. 1934-1937, f. 47-48.
113 Ibidem, f. 52-53; S.J.A.A.N., F.P.J.A., Actele administrative 1935-1939, dos. 49/1935, f. 32-33.
114 A.P.M., Şedinţele Consiliului Comunal Rănuşa. 1934-1937, f. 54-55; S.J.A.A.N., F.P.J.A.,
Actele administrative. 1935-1939, dos. 49/1935, f. 36-37. (Ştefan loja - 2 zile cu trăsura, 160
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A.P.M.,

Şedinţele

lei; Terentie loja- 11 zile cu braţele, 330 lei; Florea Iacob - 11 zile cu braţele, 330 lei; Pavel
Druia - 2 zile cu bratele, 60 lei; Iosif Miclea - 4 zile cu bratele, 120 lei; Iosif Codrut - 4 zile
cu braţele, 120 lei; Ilie Jurca - 4 zile cu braţele, 120 lei; Ioa~ Faur - 6 zile cu braţele: 180 lei;
Terentie Druia - 8 ½ cu braţele, 255 lei; Terentie Druia - 2 zile cu trăsura, 160 lei; Zini Moţ
- 4 zile cu braţele, 120 lei; Ioan loja - 4 zile cu braţele, 120 lei; Ilie Brad - 20 zile cu braţele,
600 lei; Mihai loja - 13 zile cu braţele, 390 lei; Augustin Faur - 4 zile cu braţele, 120 lei;
Ştefan Mâmea - 15 zile cu braţele, 450 lei; Ştefan Mârnea - 15 zile cu trăsura, 1.200 lei;
Pavel loja- 2 zile cu braţele, 60 lei; Terentie Ana - 6 zile cu braţele, 180 lei; Ilie Burtă - 3 zile
cu braţele, 90 lei; 1 zi cu trăsura, 80 lei; Ioan Ferenc - 2 zile cu braţele, 60 lei; Todor Tăutan
- 2 zile cu bratele, 60 lei; Ioan Druia - 4 zile cu bratele, 120 lei; Ioan Mat - 2 zile cu bratele
le/
60 lei; Ioan Mâmea - 7 zile cu bratele, 210 lei; Al~xandru Brad - 2 zi!~ cu bratele
Florean Moţ - zile cu braţele, 90 Jet; Mihai Coşa - 2 zile cu braţele, 60 lei; Pavel' Mi~lea zile cu braţele, 60 lei; Cristina Miclea - 4 zile cu braţele, 120 lei; Ecaterina Jidoi - 2 zile cu
· braţele, 60 lei; Vasile Jidoi - 2 zile cu braţele, 60 lei; Ioan loja - 2 zile cu braţele, 60 lei;
125
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aceleiaşi

luni (25 octombrie) s-a hotărât cumpărarea unui ţap comunal de
la Ioan Marinca cu suma de 350 lei, deoarece cel existent era insuficient la
cele 140 de capre115 •
Cu prilejul sesiunii de la Gurahonţ, desfăşurată la începutul anului
1936, în prezenţa ministrului Agriculturii şi Domeniilor Statului i s-a
promis comunei că va primi 300 jugăre de păşune comunală. Acesta a
„consimţit ca din pădurea comunală ce s-a atribuit comunei prin Reforma
agrară să se delimiteze un teritoriu de 300 jugăre pentru a putea fi folosite
ca păşune comunală". Primarul a elaborat o solicitare în acest sens prin
care i s-a propus „ca în schimbul acestui teritoriu cedat pentru păşune
comunală Ministerul să cedeze comunei un teritoriu de 300 jugăre pădure
din rezerva de Stat ce se află în hotarul comunei". La aceasta, Consiliul a
acceptat propunerea ca din respectiva pădure să fie amenajată păşunea
fiindcă era imperios necesară localnicilor crescători de animale 116 •
Acelaşi organism local a stabilit, în şedinţa din 19 martie 1936, că în
privinţa erorii comise de angajaţii preotului Romul loja, de a fi tăiat o
cantitate mai mare de plopi, nu era vorba de rea intenţie ci de faptul că
„muncitorii angajaţi la tăiere au crezut că pădurea formează proprietatea
Statului şi ca atare ei sunt în drept pe baza bonului ce l-au avut în mână a
tăia lemne din ea, ... părintele loja Romul să plătească câte 160 lei de fiecare
metru cub de lemne .... ". Se mai sublinia că dacă lemnele au fost tăiate din
pădurea Statului, atunci Comisia nu avea nici o pretenţie 117 .
La 30 aprilie 1936, au fost reglementate cotele adiţionale pe anul
financiar 1936-1937, după cum urmează: 2,75% pe lângă impozit pe venit
proporţional agricol; 6% ... clădiri; 3% ... comerţ şi industrie; 3% pentru
veniturile pe profesiuni. Cărăuşia comunală a revenit aceluiaşi Pavel Druia
din Dezna, care pentru 53 lei s-a oferit a parcurge traseul Dezna- Rănuşa
Dezna şi a transporta medicul cercual118 .
În vara anului 1936, în data de 7 iunie, aleşii locali au invocat
necesitatea sporirii bugetului, prin introducerea unor noi taxe. Astfel,
pentru curăţitul hornurilor au fost fixate următoarele sume: ,,a. Pentru
Vasile Miclea - 1 zi cu braţele, 30 lei; Florea Iacob - 4 zile cu braţele, 120 lei; Alexandru
Brad - 2 zile cu trăsura, 160 lei; Ioan Moţ - 1 zi cu trăsura, 100 lei; Constantin Jidoi - 3 ½ cu
braţele, 105 lei).
115 A.P.M., Şedinţele Consiliului Comunal Rănuşa. 1934-1937, f. 57; S.J.A.A.N., F.P.f.A., Actele
administrative. 1935-1939, dos. 49/1935, f. 40-41.
116 A.P.M., Şedinţele Consiliului Comunal Rănuşa. 1934-1937, f. 64, 66-68; S.J.A.A.N., F.P.J.A.,
Actele administrative. 1935-1939, dos. 340/1936, f. 3-8.
117 A.P.M., Şedinţele Consiliului Comunal Rănuşa. 1934-1937, f. 72; S.J.A.A.N., F.P.J.A., Actele
administrative 1935-1939, dos. 340/1936, f. 14.
118 A.P.M., Şedinţele Consiliului Comunal Rănuşa. 1934-1937, f. 74; S.J.A.A.N., F.P.J.A., Actele
administrative. 1935-1939, dos. 340/1936, f. 18-19.
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curăţatul

o dată a unui horn cilindric sau urcător la edificiile cu parter ... 4
lei; b. Pentru examinarea hornurilor ... 1 leu; Pentru publicările făcute prin
baterea tobei: a. De la locuitorii străini ... 20 lei".
Din acelaşi an a funcţionat instituţia străjerului comunal119 .
Atribuţiile sale au fost consemnate în paginile anterioare.
La Ordinul Prefecturii Judeţului Arad, au fost reduse cheltuielile de
curăţare a hornurilor şi a „ bă burilor", din pricina situaţiei financiare
dificile a sătenilor: pentru curăţarea o dată a unui coş ... 2 lei; pentru
controlul „băburilor" ... l leu/lună120.
La începutul anului 1937, în data de 20 februarie, aleşii locali au
consimţit la menţinerea cotelor adiţionale după cum urmează: 2,75% pe
lângă impozitul pe venitul proprietăţilor agricole; 6% pe lângă impozitul
pe venitul proprietăţilor clădite; 3% pe lângă impozitul pe veniturile
comerciale şi industriale; 3 % pe lângă impozitul pe venitul din profesiuni
şi ocupaţiuni neimpuse la alte impozite. A fost înfiinţată prestaţia în natură
pentru refacerea drumurilor comunale. Astfel, locuitorii aveau obligaţia de
a transporta şi împrăştia cu propriile mijloace materialele necesare
asfaltării drumurilor. Cei care nu dipuneau de ele şi nici nu asigurau forţa
de muncă erau obligaţi a achita suma de 100 lei „cu vite trăgătoare" şi 40
lei pe zi pentru „ziuaşi, adică cei care nu au vite trăgătoare".
Achiziţionarea taurului comunal cu ajutorul Camerei de Agricultură a
reprezentat o altă preocupare121.
În primăvara aceluiaşi an (1 mai), conducerea comunală 1 22 a
considerat oportună construirea şi refacerea a trei poduri: cel de la
Codruţeşti, cel de lângă Terentie Iacob şi cel de la moară ce ducea spre
pământurile sătenilor123.

La finele lunii mai, în data de 27, au fost desemnaţi prin vot secret
membrii Comisie de băuturi, prevăzută de art. 182 din Legea monopolului,
din care au făcut parte Terentie Iacob şi Ioan loja. Primul a întrunit 7
voturi, iar al doilea 5 voturi. O altă prevedere făcea referire la arendarea
oborului şi la stabilirea taxele pentru îngrijirea vitelor: vită mare 10 lei/ zi
şi 20 lei/ noapte; pentru cea mică 5 lei.

A.P.M., Şedinţele Consiliului Comunal Rănuşa. 1934-1937, f. 78-80; S.J .A.AN., F.P.].A.,
Actele administrative. 1935-1939, dos. 340/1936, f. 22-24.
120 A.P.M., Şedinţele Consiliului Comunal Rănuşa. 1934-1937, f. 91, 94.
121 Ibidem, f. 98-99.

119

122 Primarul Ioan Mârnea, notarul Desideriu Niri, consilierii: Ştefan Mârnea, Lazăr loja,
Teodor Druia, Ioţa loja, Ioan loja, Nicolae Palade (prezenţi), Pavel Coşa, Terentie Druia,
Terentie Iacob, Pavel loja, Romul loja.
123 A.P.M., Şedinţele Consiliului Comunal Rănuşa. 1934-1937, f. 100-101.
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În aceeaşi perioadă, primarul şi Comisia de Recepţie s-au deplasat
în pădurea comunală, unde au constatat cantitatea de lemne fasonată.
Locuitorii îndreptăţiţi şi-au primit materialului lemnos cuvenit, iar
surplusul era vândut prin licitaţie. După predarea-primirea şi recepţia
parchetului de lemne, cei care nu le ridicau la timp, pierdeau acest drept124 •
În absenţa primarului, ajutorul de primar Ştefan Mârnea a adus în
26 iunie la cunoştinţa consilierilor că podul de la Terentie Iacob se putea
edifica numai cu aprobarea autorităţii tutelare prin „ tratări prin bună
învoială directă în conformitate cu Ordinul Ministerului de Finanţe nr.
299.290/1937"125.
Consilierul comunal, preotul Romul loja a solicitat, în 17 iulie,
lemnele doborâte din pădurea comunală. O parte au revenit locuitorilor
nevoiaşi, iar cealaltă cu titlu de gratuitate Bisericii Ortodoxe. Ultima a
împrumutat de la Primărie suma de bani necesară achiziţionării clopotului,
neachitată până la data sus menţionatăl2 6 •
La 11 septembrie, a fost majorat bugetul comunei pe anul
financiar 1937-1938 la art. 9 „Pădurea comunală" cu suma 8.500 lei în
scopul acoperirii cheltuielor datorate localnicilor care au prestat diverse
munci în favoarea fondului forestier. Pentru construirea unui drum
comunal a fost încheiat contractul de vânzare-cumpărare între comuna
Rănuşa şi locuitorii Aurel loja şi Emilia loja, căsătorită Toma 127.
Consiliul reunit, în data de 6 noiembrie, sub preşedenţia celui mai
vârstnic dintre membrii săi, Ioţa loja, a pretorului dr. Teodor Popa şi a
secretarului Nicolae Peri, a ales prin vot secret primarul, ajutorul de
primar (viceprimarul) şi Comisia Financiară. Cu 7 voturi a rămas în
continuare ca primar Ioan Mârnea, Ioan loja a obţinut 6 voturi, iar membrii
Comisiei Financiare desemnaţi au fost Lazăr loja, Ioţa loja şi Gheorghe
Condea 12B.
După ce a controlat toate actele, Comisia de Verificare a constatat,
la 17 decembrie, următoarea situaţie financiară: luna septembrie: încasări:
73.268 lei; plăţi: 33. 875 lei; luna octombrie: încasări: 98.339 lei; plăţi: 97.783;
sold: 556; luna noiembrie: încasări: 104.912 lei; plăţi: 100.971 lei; sold: 3.941
lei. Bugetului pe anul financiar 1937-1938 a suferit unele modificări: ,,la
venituri: 1. Se majorează alocaţiunea art. 13 cu redacţiunea „Din rămăşite"
cu suma de 21. 422 lei, devenind alocatia
acestui art. 29.922 lei; La
,
cheltuieli: 1. Se ma1·orează alocatiunea
art.
3
la
cheltuieli cu redactiunea
'
,
Ibidem,
12S Ibidem,
12° Ibidem,
127 Ibidem,
12B Ibidem,
124

f. 104-110.
f. 111-112.
f. 113-114.
f. 122-124
f. 124-125.

128
https://biblioteca-digitala.ro

„Furnituri de cancelarie jandarmi" cu suma de 100 lei, devenind alocaţia
acestui art. 200 lei; 2. Se majorează alocaţiunea art. 10 cu redacţiunea:
Cheltuieli pentru alegeri comunale cu suma de 2.278 lei, devenind alocaţia
acestui art. 4.278 lei; 3. Se majorează alocaţiunea art. 12 cu redacţiunea
,,Spese cercuale" cu suma de 3.364 lei, devenind alocaţiunea acestui art. 20.
884 lei; 4. Se majorează alocaţiunea art. 15 cu redacţiunea „Cărăuşie" cu
suma de 1500 lei, devenind alocaţia acestui art. 4.500 lei; 5. Se majorează
alocatiunea art. 38 cu alocatiunea „Plantarea zonelor drumurilor" cu suma
de 180 lei, devenind alocatiunea acestui articol 680 lei; 6. Se înfiintează un
art. nou nr. 41 cu redacţiunea „Rămăşiţe la şcoală" cu suma de 13.000 lei; 7.
Se înfiinţează un art. nou cu redacţiunea „Pentru fortificarea graniţelor" cu
suma de 1.000 lei. Cu această modificare tabloul financiar al comunei
Rănuşa pe anul financiar 1937-1938 va fi atât la venituri cât şi la cheltuieli
265.264 lei". A deschis un articol nou „ajutor de înmormântare" cu alocaţia
de 200 lei, destinată locuitorului Terentie Cosa.
,
Din nou s-a răspuns afirmativ solicitărilor localnicilor de a
beneficia de lemne din pădurea comunală. Lui Iosif loja i-au fost abrobate
11 fire de gorun pentru a executa lucrări de consolidare la casă, iar lui Ioan
Ciupertea 2 m 3 lemne de tei.
Noile reglementări au impus constituirea unor noi organisme. Din
Comisia de Impunere a făcut parte Ioan Brad; din cea de Apel, loţa loja;
din cea de Licitaţii, loja Terentie şi loja Lazăr; din cea de Băuturi Ioan loja
şi Ioan Condea 129.
Pe baza Decretului-Lege nr. 3219/1940, publicat în Monitorul
Oficial nr. 221/22 septembrie, prefectul judeţului Arad a confirmat, în 19
octombrie 1940, pe Lazăr loja ca primar al comunei Rănuşa. Din 25
ianuarie 1941, Terentie Iacob a fost din nou desemnat ca edil al aceleiaşi
localităţi. Acesta a absolvit 5 clase primare şi era agricultor de meserie.
Începând cu 1 mai 1941, casierul comunal Ilie Burtă a demisionat.
În 24 mai acelaşi an, Ioan Ana şi Toma Hopârda au fost numiţi în postul de
vigili de câmpBo_
Primarul Iacob Terentie împreună cu consilierii Romul loja, Ioan
Dobre, loţa loja, Ioan loja, şi Maria loja reprezentantă a Societăţii Principele
Mircea au stabilit, în şedinţa din 18 mai, priorităţile pe anul 1941/1942. Ele
erau următoarele: repararea şcolii şi a porţiunilor de la intrare; îngrădirea
cimitirului pentru oameni; îngrădirea cimitirului de animale; repararea
drumului de la şcoală până la gară; repararea drumului la moară;
împietruirea drumului comunal; mutarea pepinierei comunale pe Valea
I

I

I

129
130

I

Ibidem, f. 126-134.
S.J.A.A.N., F.P.j.A., Actele administrative. 1940-1948, dos. 162/1941, f. 1, 4, 6.
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Tăurilor;

toaletarea pomilor din pădurea expropriată, precum şi a
poienilor din acel loc; curăţirea păşunii urbariale; reparaţii la digul văii din
comună; obligativitatea sătenilor de a amenaja şanţurile din faţa propriilor
case, iar gunoiul să fie depozitat în grădină; locuitorii au fost sfătuiţi să
frecventeze biserica, iar copii şi şcoala; marnele să nu recurgă la avorturi şi
să respecte regulile de igienă şi curăţenie.
Alte decizii consemnate în şedinţe au răspuns nevoilor comunei. În
20 iulie, au decis vânzarea a 20-30 fire lemn de gorun din pădurea
comunală, cu suma obţinută era achiziţionat porumb pentru nevoile
comunei. În 21 august, lui Valentin loja i s-au aprobat la preţ tarifar 10 fire
de gorun din căzături pentru reparaţia acoperişului propriei case. În 15
septembrie 1941, a fost vândut un parchet extraordinar din pădurea
comunală. Suma reprezenta o contribuţie la Împrumutul Reîntregirii din
1941131.
În consonanţă cu măsurile legislative şi reglementările
organismelor superioare ambele administraţii s-au străduit să asigure un
management eficient, adaptat nevoilor fiecărei comunităţi. De remarcat e
faptul că, în diverse domenii, s-au înregistrat acţiuni comune ale celor
două localităţi. Un rol însemnat a revenit intelectualităţii lumii satului.
Notarii şi subnotarii, medicul şi chiar moaşa au fost aceeaşi în ambele
aşezări. Asemeni lor, preoţii şi învăţătorii care şi-au desfăşurat activităţile
în paralel sau succesiv în aceste locuri au fost păstrătorii patrimoniului
cultural şi ai tradiţiilor zonei. Interesele comune au convins autorităţile că
acestea îşi putea gestiona avutul sub tutela unui singur for, având ca sediu
central Primăria Moneasa.
3. Structuri administrative, economico-sociale
şi politice în perioada comunistă
Al Doilea Război Mondial a dus la importante schimbări în
evoluţia economico-socială, politică şi administrativă a Monesei.
Atmosfera de incertitudine, sărăcia şi lipsurile oamenilor au
incumbat autoritătilor să ia unele măsuri de ameliorare a situatiei
materiale şi financiare a familiilor nevoiaşe, dar şi de refacere a
localităţilor. În Moneasa a fost construit un pod din bugetul comunei pe
anii financiari 1942/43, 1943/44, 1944/45, care a costat 10.000 lei132 . În anul
financiar 1943 / 44 s-a prevăzut terminarea Casei Culturale, în care scop a
fost alocată suma de 10.000 lei133; pentru repararea drumului Sebiş Moneasa au fost alocate câte 30.000 lei în anii 1942/ 43 şi 1943 / 44 şi câte
I

'

Ibidem, f. 9-14.
Planul real de activitate al prefecturei
1944/45, voi. I, Arad, 1942, p. 48-49.
133 Ibidem, p. 64-65.

131

132

judeţului

Arad pe anii bugetari 1942/43, 1943/44,
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15.000 lei au fost destinaţi drumurile comunale. 10.000 lei au fost prevăzuţi
pe anul financiar 1944/ 45 în vederea reparării a trei poduri 134, iar 5.000 lei
în 1942/ 43 pentru reamenajarea a două fântâni 135 .
Din resursele financiare comunale au fost procurate animale de
reproducţie cu sumele de 4.000 lei (1942/43), 6.000 lei (1943/44) şi 35.000
lei (1944/ 45)13 6• S-a prevăzut şi înzestrarea cantinei şcolare cu sumele de
5.500 lei (1942/ 43), 5.000 lei (1943 / 44 şi 1944/ 45), îngrădirea cimitirului
uman şi animalier (10.000 lei în 1942/43 şi 5.000 lei în 1943/44) 137, iar prin
muncă în folosul obştesc au fost colectate flori şi plante medicinale 138 .
Penuria documentelor pentru perioada 1938-1943 / 1944 în cazul
ambelor localităţi crează o breşă în cercetarea istorică propusă. Cu toate
acestea, sporadic, putem semnala unele acţiuni ale autorităţilor locale.
Şeful Ocolului Silvic Sebiş, inginerul agricol Ioan Hălmăgean,
împreună cu primarul Pavel Condea şi notarul Iancu Nicolici au întocmit,
în 20 ianuarie 1943, Planul de exploatare a izlazului comunei sau a satului
Moneasa. Conform acestuia, comuna dispunea de suprafeţe la: Măguşoara,
primit în baza legii din 25 aprilie 1928, cu o suprafaţă de 42 ha, 115 m 2, dar
şi de teren propriu pentru păşunat ce măsura 42 ha, 115 m 2 • Şeptelul
animalier era format din: 75 vaci de lapte; 42 tineret; 1 taur; 22 boi
trăgători; 55 de cai; 140 oi; 80 porci; 120 capre. Existau o fântână pentru
adăparea vitelor; un cimitir de animale; un ocol pentru vite 139 .
În conformitate cu dispoziţiile Legii pentru organizare judecătorească,
publicată în Monitorul Oficial, nr. 258, din 3 noiembrie 1943, dată la
ordinele mareşalului Ion Antonescu, primăriile aveau obligaţia de a
constitui Sfaturi de Împăciuire din care să facă parte persoane de vază ale
comunei. Lista cuprindea preoţii şi învăţătorii din sat, precum şi 10
locuitori cu vârstă până în 40 de ani, ştiutori de carte, cetăţeni români, care
se bucurau de aprecire în sânul comunităţii. Dintre aceştia, desemnaţii
Monesei au fost: Lazăr loja (preot ortodox), Gheorghe Bărbuceanu
(învăţător, director), Pavel Condea, Ioan Şodinca, Ioan Nuţu Ciupertea,
Simeon Groza, Florea (Vanti) Groza, Florea Dragoş, Dănilă Dragoş, Pavel
Şodinca, Găvrilă Groza, Florea (Adam) Groza1 4D.

134/bidem, p. 70-75.
135 /bidem, p. 80-81.
136/bidem, p. 90-91.
137/bidem, p. 100-103.
138/bidem, p. 110-111.
139 A.P.M., Planul de exploatare al păşunii comunale, Asociaţiei de păşunat sau Composesoratului
Urbarial din comuna Moneasa. Ocolul Agricol Sebiş, judeţul Arad, pe anul agricol 1943-1944, f. 316.
140 Ibidem, f. 598, 600.
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„Aceste sfaturi au drept scop, aşa cum le arată şi numele lor, să dea
îndrumări şi să caute să obţină împăcarea părţilor în neînţelegerile dintre
locuitorii aceloraşi comune, putând asupra pretenţiilor în bani, bunuri
mobile sau lucrări, până la valoarea de 10.000 lei inclusiv, în afară de
procente, precum şi în acelea relative la: lovituri, ameninţări, calomnii,
injurii, strămutări de hotare şi desfiinţări ale semnelor de hotar, tulburări
de posesie şi stricăciuni aduse bunurilor altuia/ stricăciuni aduse holdelor,
obiectelor casnice ori locuinţelor ... ". Primăriile aveau obligaţia de a pune la
dispoziţia Sfatului o sală de şedinţă în care pe masă trebuia să fie
obligatoriu o cruce; notarul îndeplinea funcţia de secretar al acestui
organism, revenindu-i, totodată, sarcina de a ţine în condiţii optime arhiva,
păstrată în sala de şedinţe într-un dulap închis cu cheia. Acest Sfat avea la
dispoziţie toate codurile şi legile de procedură penală 141 .
Gn alt organism care şi-a desfăşurat activitatea în comuna Moneasa
a fost Comitetul Agricol. Acesta s-a întrunit în şedinţa din 15 aprilie 1944,
sub preşedenţia primarului Ioan Şodinca şi a membrilor Ioan Cosma, şeful
Postului de Jandarmi; Ghenadie Brad, administrator agricol; Ioan Chioran,
notar şi secretar. Potrivit Ordinului nr. 836/1944 al Preturii Sebiş, lucrările
agricole au fost programate a fi terminate până în 30 aprilie 1944.
Timpul nefavorabil a întârziat activitatea agricolă până spre
mijlocul aceleiaşi perioade 142 • Administratorul agricol, Ghenadie Brad a
raportat situaţia însămânţărilor: Plan de cultură/lucrări executate: grâu de
primăvară: 6 ha; orz de primăvară: 3 ha; ovăz de primăvară: 25 ha;
porumb: 131 ha; fasole: 2 ha; floarea soarelui: 10 ha; mac: 1 ha; dovleci: 3
ha; cânepă: 20 ha; in: 10 ha; trifoi: 16 ha; cartofi: 26 ha; sfeclă furajeră: 2 ha;
grădini de zarzavat: 4 ha; ceapă: 1 ha; ogoare: 60 ha. în toamna anului 1943
au fost însămânţate: grâu de toamnă: 143 ha; secară: 1 ha; orz: 2 ha 143 .
Acelaşi organism 144 anunţa, în data de 10 iulie, că fiecare locuitor
avea obligaţia de a efectua secerişul păioaselor cu mijloace proprii din
pricina bombardamentelor inamice. În eventualitatea unor incendii au fost
trasate brazde pentru a nu se propaga de la o parcelă la alta 145 •
La 25 octombrie, potrivit ordinelor primite, administratorul agricol
avea obligaţia de a supraveghea şi grăbi lucrările de toamnă. Fiecare

Jbidc111, f. 605-609.
A.P.M., Primăria Comunei Moneasa. Comitetul Agricol. Registrul de procese verbale pe anul
1944/1945, f. 3-5.
143 Jbidem, f. 7-8.
1-1 1
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Primar, preşedinte: Ioan Şodinca; membrii: Ioan Chioaru (notar, secretar), Ioan Cozma
(şef de post); Terentie Iacob (delegat sat Rănuşa), Ghenadie Brad (administrator agricol).
145 A.P.M., Primăria Comunei Moneasa. Comitetul Agricol. Registrul de procese verbale pe anul
1944/1945, f. 11-12.
144
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agricultor putea ieşi din sat la însămânţat în baza unei adeverinţe primite
de la Primărie, care conţinea cantitatea de seminţe tratate şi suprafaţa pe
care va fi cultivată. La 12 decembrie 1944, preşedintele Comitetului Agricol
a expus propunen·1 e ş1 rea l"1zaril e agnco1e:
V

Moneasa
Propuneri
Realizări

Rănuşa

Propuneri
Suprafaţă la ha
Grâu: 80 ha 50 ha
Grâu: 60 ha
Secară: 4 ha 2 ha
Secară: 3 ha
Orz: 3 ha
Orz: 4 ha
Sursa: nota 146.

Realizări

40 ha
1 ha
1 ha

La 30 decembrie 1944, Comitetul Agricol, format din Ioan Şodinca
(primar, preşedinte), Terentie Iacob (delegat al salului Rănuşa), Pavel
Condea (ajutor agricol), Ioan Chioaru (notar, secretar) şi Ioan Cozma (şef
de Post Jandarmi), a recomandat, în Moneasa, pentru perioada 1 aprilie
1945 - 31 martie 1946, pe Pavel Condea (administrator agricol), pe Florea
Vanti Groza (paznic), iar în satul Rănuşa pe Jidoi Ghenadie (paznic
agricol) 146 .
În baza dispoziţiunilor Consiliului de Miniştrii, nr. 1288, din 2
octombrie 1945, publicat în Monitorul Oficial, nr. 225/1945, salariaţii publici
au primit o „indemnizaţie de scumpete" ce se acorda cu începere de la 1
octombrie acelaşi an. Alte măsuri convergeau spre majorarea veniturilor la
cotele adiţionale şi a impozitelor pe: servitori, fierăstrău, vizitatori,
hoteluri, taxe comunale, certificate comunale, bilete de vite, biroul
populaţiei, curăţarea coşurilor, arendarea cârciumelor, a bunurilor
comunale, exploatarea pădurii comunale, cea a Băilor Moneasa, rata morii,
recuperarea dobânzilor întârziate, telefoane şi reduceri la asigurarea averii
comunale, serbări naţionale, servicii pompe şi cărăuşie, fond de credite.
Partea referitoare la majorările de cheltuieli a prevăzut creşterea
salariului personalului aditiv, al casierului comunal, indemnizaţiei de
transport a notarului, cheltuielilor de deplasare oficială, îndemnizaţiei
pentru chiria notarului, salariului moaşei comunale, salariului
pădurarului, precum şi a furniturilor de cancelarie, abonamentului la
publicaţii,
taxelor poştale,
firmelor,
drapelelor,
împăduririlor,
însămânţărilor, cărăuşiei comunale, taxei pe vizitatori, dar şi susţinerea
şcolii, Postului de Jandarmi, etc 147_
Noile cheltuieli stabilite implicau pe cele referitoare la exploatarea
Băilor Moneasa; paza comunală, taxele zootehnice, echipamentul quarzilor
comunali; majorarea cheltuielilor la paza de zi şi noapte în comună etc.

146
147

Jbidem, p. 13-17.
S.J.A.A.N., F.P.].A., Acte administrative, dos. 114/1946, f. 2.
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Proiectul a fost parafat de primarul Ioan Şodinca şi notarul comunal Iustin
Eugen Popa, care a fost numit din nou în funcţie în data de 24 iulie 1945,
prin Decizia nr. 8660 a Prefecturii, după plecarea notarului refugiat Ioan
Chioaru14 8 • Apoi, bugetul şi propunerile au fost afişate şi aprobate de
locuitorii din Moneasa149 şi trimise Prefecturii Judeţului Arad spre
aprobare 150 .
În 7 aprilie 1947, Ministerul Afacerilor Interne, Direcţia
Administraţiei de Stat Bucureşti, a înaintat un ordin telegrafic prin care s-a
cerut întocmirea unui tabel nominal cu toţi primarii comunelor rurale din
plasa Gurahonţ. Câteva zile mai târziu, prefectul, inspectorul
administrativ, dr. Aristide Gafencu îl menţiona ca edil pe Ioan Şodinca, în
vârstă de 52 ani, de profesie agricultor, căsătorit, cu un copil, o casă şi 9
iug. de pământ, afiliat politic la Partidul Social Democrat151 .
Funcţia de primar a fost îndeplinită, pentru o scurtă perioadă, de
colonelul în rezervă Florian Groza (1947-1948), fiind urmat de Mihai
Şodinca (1948-1951).
Anul 1949 a adus schimbări importante la nivel administrativ. În
luna ianuarie a fost publicată Legea asupra Consiliilor Populare, care instituia
ca organe administrative Consiliile Populare sub denumirea de Sfaturi
Populare. Până la desăvârşirea organizării au fost înfiinţate Comitetele
Provizorii ale Sfatului Popular Judeţean. La începutul lunii iulie au fost
înlocuite vechile structuri administrative cu cele noi, numite de Partidul
Muncitoresc Român1s2_
Dezbaterile Comitetului Provizoriu, întrunit în 11 iulie, s-au
canalizat pe întocmirea Registrului agricol, sarcma preluată de
funcţionarul Petru Trifu şi agenţii agricoli locali. Consiliul Provizoriu a
inspectat moara din Rănuşa, acţiune obligatorie din pricina numeroaselor
plângeri ale locuitorilor. După o săptămână, l-au desemnat ca morar pe
Valerie loja. O delegaţie contituită din Titteldorf Edmund, Petru Ancuţa şi
Teodor Galea au constatat starea de funcţionare a batozei din Laz.
Fără a ţine seamă de sărbătoarea religioasă din 20 iulie, cărăuşii au
fost obligaţi să transporte pietriş din cariera Moneasa pentru a asfalta
drumul din Rănuşa, pe alocuri impracticabil.

S.J.A.A.N., F.P.f.A., Acte administrative, dos. 114/1946, f i; Ibidem, dos. 133/1945, f. 63.
Ibidem, dos. 114/1946, f. 5-9.
150 Ibidem, dos. 53/1947, f. 2-7.
151 Ibidem, dos. 68/1948, f. 1, 8.
152 Corneliu Pădurean, Horia Truţă, ,,Situaţia administrativ-teritorială şi demografică a
judeţului Arad în perioada 1945-1989", în Adrian Niţu (coord.), Arad. Economie şi societate.
1945-1989, Ed. Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2015, p. 51-52.
148
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Raportul de activitate, prezentat la 1 Decembrie 1949, stipula
obligativitatea predării cotelor, în condiţiile în care însămânţările la
Moneasa au fost finalizate, iar la Rănuşa în proporţie de 90%. În acelaşi
document se consemna că au fost curăţate 5 ha de păşune prin munca
voluntară a 50 de persoane; întreprinderile locale au fost inspectate şi
funcţionau la capacitate normală cu excepţia morii din Rănuşa, unde nu
exista măcinişls3.
Sfatul Popular Moneasa întrunit în 22 decembrie 1950, sub
preşedenţia primarului Mihai Şodinca a desemnat o Comisie de Validare
din care au făcut parte Alexandru Ageu, Antiţa Ilieş şi Eva Spătăcean.
Alexandru Ageu a expus faptul că în şedinţa din 3 decembrie au fost aleşi
ca deputaţi ai Sfatului Popular Valeriu Şodinca, Ioan Groza, Mihai
Şodinca, Antiţa Ilieş, Eva Spătăcean, Octavian Simon, Alexandru Ageu,
Mihai Coşa, Cecilia Papai, Nicolae Groza şi Simeon Şodinca. Din Comisia
de Propuneri au făcut parte Mihai Coşa, Valeriu Şodinca şi Cecilia Papai.
În Comitetul Executiv al Sfatului Popular au fost propuşi: preşedinte:
Mihai Şodinca; vicepreşedinte: Nicolae Groza şi secretar: Octavian Simon.
Din Comisia Permanentă pentru Industrii şi Gospodării Locale au făcut
parte: Valeriu Şodinca, Mihai Coşa şi Nicolae Groza; din cea Urbanistică:
Simion Şodinca, Alexandru Ageu şi Cecilia Papai; din cea Permanentă
pentru Învăţământ şi Cultură: Ioan Groza, Eva Spătăcean şi Antiţa Ilieş 154 .
Organismul sus menţionat a luat locul Comitetului Provizoriu.
Acesta a preluat în luna decembrie a anului 1950 inventarul „ viu şi mort".
Arhiva Primăriei era îndosariată pe ani şi depozitată în condiţii optime, iar
cea veche urma a fi aranjată. Au luat fiinţă două centre de reparat unelte
agricole, unul în satul Rănuşa şi altul la Moneasa. Populaţia a fost
responsabilizată de faptul că trebuia să se aprovizioneze cu seminţe de pe
piaţa liberă, fără a le aştepta pe cele de la Stat. Cel din urmă le asigura pe
cele de trifoi1ss.
Într-o dare de seamă a Comitetului Provizoriu al comunei Moneasa
din perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 1950, s-a consemnat că în luna
martie a anului sus menţionat „Gospodăriei Chibzuită Codru" i s-a ataşat
un hotel, care a contribuit prin activitatea sa la sporirea veniturilor. Pe
lângă aceeaşi cooperativă s-a înfiinţat un cuptor de ars var1s6.
La 24 februarie 1951, în urma dispoziţiilor primite cu privire la
efectuarea recensământului animalier, a fost constituită Comisia
A.P.M. Registru de procese verbale ale şedinfelor Sfatului Comunal. Deciziuni. Regulamente
1949, f. nenr.
154 Idem, Registru. Procese verbale de sesiuni ale Sfatului Popular Moneasa. 1950-1951, f. 1-2.
155 Ibidem, f. 6-16.
156 A.P.M., Registrul de şedinţe al Comitetului Executiv Moneasa. 1951, f. 8.
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şi

Comunală

din care au făcut: Mihai Şodinca, preşedinele Comitetului
Executiv al Sfatului Popular Moneasa; Octavian Simon, secretar; delegatul
U.T.M.; I. Lelu Condea, agent zootehnic veterinar; Ghenadie Brad, agent
agricol; Lucreţiu Groza, tânăr muncitor; Terentie loja, tânăr muncitor. Din
Colectivul de Lucru Moneasa au făcut parte: Ghenadie Brad, agent agricol;
Nicolae Groza, deputat; Titterdorf Edmund, şef de secţie; Leontin Groza,
tânăr muncitor; din cel de Lucru Rănuşa: I. Lelu Condea, agent zootehnic
veterinar; Eva Spătăcean, deputat; Ilie Jurca, şef de sector; Terentie loja,
ţăran muncitor; delegat U.T.M.1s7
În 10 martie, Comitetul Executiv a decis constituirea Colectivului
de Electrificare. Organismul a fost format din: Mihai Şodinca, Valerian
Simon, Valeria Şodinca, Antiţa Ilieş, Titteldorf Edmund, I. Lelu Condea,
Pantelimon Dronca şi un tehnician de la raion1ss.
Şedinţele aleşilor locali se desfăşurau după un plan bine stabilit.
Rapoartele cuprindeau situaţii ale actelor primite, informaţii despre
sectoarele agricol, comercial, al gospodăriei şi industriei comunale, al
învăţământului, sănătăţii, social, artă şi cultură, probleme financiare. Ele se
sfârşeau cu adoptarea unor proiecte de hotărâre.
Conţinutul Procesului verbal din 3 iunie făcea referiri printre altele
la delimitarea păşunilor de pădurile Statului. În aceeaşi întrunire s-a
consemnat că posesorii de cartele au fost aprovizionaţi prin cooperativă.
Se sublinia insuficienţa cărnii. Laptele de vacă a fost colectat în proporţie
de 75%, în Moneasa şi 25%, în Rănuşa. S-au luat măsuri pentru
deschiderea unei grădiniţe sezoniere. Altele au constat în: sprijinirea
balului din 17 iunie în scopul strângerii unor fonduri, închirirea maşinii de
gătit de la Dezna-Zugău, procurarea veselei în colaborare cu Cooperativa
locală din fondul cultural al acesteia, organizarea zilei păşunii în data de 7
1un1e.
În aceeaşi perioadă, Moneasa a fost împărţită în cinci sectoare,
fiecare având câte un responsabil: Valer Şodinca, Nicolae Groza, Simion
Şodinca, Ioan Groza şi Ghenadie Brad, iar Rănuşa în trei sectoare de care
răspundeau: Mihai Joha, Ilie Jurca şi Maxim loja. Responsabili de curăţarea
păşunii au fost Mihai Şodinca şi Alexandru Ageu. Simeon Şodinca a expus
situaţia dificilă a locuitorilor din Moneasa, care, din pricina prezenţei
muncitorilor sezonieri veniţi din alte regiuni, au fost privaţi de locurile de
muncă existente1s9_
La 5 august 1951, Mihai Coşa a rap . .,·tat că treieratul în satul
Rănuşa a întâmpinat dificultăţi din cauza defecţiunilor batozei, care a fost
Ibidem, f. 20.
Ibidem, f. 23-24.
159 A.P.M., Registru. Procese verbale de sesiuni ale Sfatului Popular Moneasa. 1950-1951, f. 30-40.
157
158
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reparată abia în 19 iulie. În seara zilei de 4 august, campania de seceriş a
fost finalizată, recoltându-se 31 tone de grâu şi 660 kg de secară. De aici,

batoza a fost transportată la Moneasa şi aşezată în gospodăria lui Pavel
Nuţu Groza, unde cu toţii şi-au dus recolta 160 .
În şedinţa din 7 octombrie, Nicolae Groza a subliniat că s-au
efectuat pregătirile necesare pentru însămânţarea a 50 ha de grâu şi a 2 ha
de secară şi că într-o lună era imperios necesară finalizarea lor161 .
O bună reprezentare a intereselor salariaţilor se putea realiza prin
constituirea unui sindicat. Acesta a fost înfiinţat în 13 noiembrie 1951. Din
structurile sale au făcut parte: Mihai Şodinca (preşedinte, 5 membrii de
familie), Octavian Simon (secretar, 5 membrii de familie), Vasile Groza
(referent, 3 membrii de familie), Aurel Brad (referent, 4 membrii de
familie), I. Condea (agent veterinar, 5 membrii de familie), Ghenadie Brad
(agent agricol, 5 membrii de familie), Ioan Groza (îngrijitor reproducţie, 9
membrii de familie), Dănilă Groza (guard comunal, 4 membrii de familie),
Ilie Jurca (om de serviciu, 2 membrii de familie), Titteldorf Edmond
(responsabil gosp., 3 membrii de familie), Kolosvari Gavrilă (morar, 3
membrii de farnilie)162.
Comitetul Executiv, în 2 martie 1952, a luat decizia ca peste o
săptămână să fie colectată cota de lapte în zilele de luni, joi şi sâmbătă. În
acele zile, produsele erau transportate de la punctul de colectare la cel de
smântânire din Dezna. O altă preocupare s-a cristalizat în jurul taxei
pentru răscumpărarea contribuţiei în muncă (cu braţele: tranşa 1 şi a doua
- 7 lei/ zi, iar tranşa a treia 12 lei; cu mijloacele de transport: 30 lei pentru
cei săraci, 40 lei pentru cei bine situaţi şi 50 de lei pentru cei înstăriţi)163_
În scurta perioadă în care a fost primar, Alexandru Groza (19521953) a sprijinit instituţiile locale şi a contribuit la prosperitatea economică
a Moneasei. De pildă, în data de 10 aprilie 1952, autorităţile locale au
primit o adresă prin care erau obligate să amenajeze terenuri de sport,
unde să poată fi organizate toate tipurile de competiţii164_
O realizare demnă de menţionat a fost terminarea lucrărilor de
electrificare. Începând cu data de 1 mai, Uzina Băilor asigura sursa de
energie16S.
Presiunile pentru instaurarea unei administraţii care să gestioneze
problemele economice, sociale, politice şi culturale după noile reguli au
Ibidem, f. 48.
Ibidem, f. 51.
162 A.P ..'.\1., Corespondenţă. Programe social-culturale. An 1951, f. 6.
163 Idem, Registru. Procese verbale de sesiuni ale Sfatului Popular Moneasa. 1952, f. 3.
164 Idem, Probleme de învăţământ-cu/tură. Anul 1952, f. 51.
165 Ibidem, f. 93.
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impus reorganizarea tuturor instituţiilor şi serviciilor existente. În cei şapte
ani de mandat, primarul Mihai Şodinca (1953-1960) a luat toate măsurile ce
s-au impus. La 19 aprilie 1956 a luat fiinţă Întovărăşirea de Creştere a
Oilor166 • În urma sesizărilor primite, la 4 septembrie, medicii veterinari
George Boris şi Liviu Crişan împreună cu preşedintele Sfatului Popular
Moneasa, agentul zooveterinar şi administratorul forului zoopastoral au
examinat cele 6 vaci bolnave şi taurii la care au fost montate. Tratamentul
prescris de susnumiţii a fost administrat de agentul veterinar Victor
Cosma şi de tehnicianului veterinar Andrei Banea din Dezna167 •
În cadrul celei de-a 23-a sesiuni a Comitetului Executiv al comunei
Moneasa, edilul a propus desemnarea unui prezidiu compus din
preşedinte, secretar şi membru. Consilierul Lelu Condea i-a nominalizat pe
următorii: Mihai Şodinca (preşedinte), Terente Crişan (secretar) şi Mihai
Groza (membru). La rândul său, Mihai Şodinca a recomandat
oportunitatatea costituirii unei comisii responsabilă de redactarea
proiectelor de hotărâre. Aceasta îi avea în componenţă pe Ioan Dobre, Lelu
Condea şi Gheorghe Şodinca I 68.
Hotărârile luate au făcut referire la a efectua munca de teren în
vederea mobilizării cetăţenilor în scopul sporirii fondului social şi înscrierii
de noi membrii în cooperativă. Conducerea ei a luat noi măsuri pentru a
încheia contracte cu cetăţenii furnizori de porumb şi a o aproviziona cu
cele necesare populaţiei. S-a apreciat atunci că magazinul din centrul
comunei al gestionarului Ioan Balint era bine aprovizionat169 •
La 15 martie 1958, Nicolae Ştefan, Mihai Groza, Nicolae Groza,
Mărioară Crişan, Mihai Şodinca, Iosif Ciupertea, Lelu Condea, Ioan Dobre,
Tănase Copil, Lucreţia Crişan şi Cornel loja au participat la prima sesiune
ordinară de la constituirea Sfatului Popular Moneasa. La eveniment au fost
invitaţi: Aurel Brad, Teodor Mihulin, Ilie Irimie, Nicolae T. Groza,
Marioară Groza, Gheorghe Şodinca, Gheorghe Marian, Victor Cosma,
Nicolae Palade, Rodica Stănescu, Aurelia Crişan, Mihai Groza (contabil
şef), Pavel Redac, Ioan Groza, Ştefan Voian, Alexandru Miclea, Ioan
Bogdan, Mărioară Brad, Vasile Codruţ, Alexandru Ageu, Terente Jidoi şi
Elisabeta Humaniuc170 • Cu acel prilej, a fost constituită o nouă Comisie de
Validare formată din: Lelu Condea, Ştefan Miclea şi Lucreţia Crişan. În
Comisia de Propunere au fost numiţi: Tănase Copil, Mihai Groza şi Iosif
Ciupertea. Din Colectivul de Redactare al Proiectelor de Hotărâri au făcut
166

A.P.M., Registrul de Procese Verbale ale sesiunii Sfatului Popular Moneasa. 1956-1967, f. 3.
Ibidem, f. 5-6.
168 A.P.M., Sesiunea ordinară de constituire a Sfatului Popular Moneasa. 21.01.-23.12.1958, f. 2.
169 Ibidem, f. 3-4, 9.
170 Ibidem, f. 24-25.
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parte: Lazăr Condea şi Cornel loja. În urma votului în Comitetul Executiv
au fost aleşi: Mihai Şodinca (preşedinte), Ioan Dobre (vicepreşedinte),
Nicolae Groza, Lelu Condea şi Lucreţia Crişan (membrii). În comisiile
permanente au fost desemnaţi:
1. Comisia Permanentă Agricolă, Colectări-Achiziţii şi Contractări:
Iosif Ciupertea, Mărioara Crişan, Mihai Şodinca şi Tănase Copil;
2. Comisia Permanentă Învăţământ, Cultură-Sănătate şi Prev.
Sociale: Stefan
Miclea, Mihai Groza si
,
, Ioan Dobre;
3. Comisia Permanentă. Gospădăriri Comunale. Drumuri şi Ape:
Lelu Condea, Cornel loja, Nicolae Groza şi Lucreţia Crişan 171 .
La şedinţa din 5 aprilie 1958 a Comitetului Executiv au fost
prezenţi Mihai Şodinca (preşedinte), Ioan Dobre (vicepreşedinte), Nicolae
Groza şi Lelu Condea (membrii), precum şi Lazăr Condea (secretar).
Lucreţia Crişan a fost absentă. Au fost invitaţi să participe: Aurel Brad
(secretarul Comitetului Comunal de Partid) şi secretarii organizaţiei de
bază: Alexandru Miclea, Tănase Copil şi Iosif Ciupertea. Printre decizii sau numărat: realizarea planului la cota de carne, construirea unui pod în
cătunul Smelţ, precum şi finalizarea lucrărilor la străzile neelectrificate;
reparaţii la şcoala elementară din Rănuşa şi scutirea de contribuţii a 25 de
gospodării, 14 din Moneasa şi 11 din Rănuşa, ele fiind formate din cetăţeni
săraci şi bătrâni.

În următoarea zi, Mihai Groza a supus dezbaterii necesitatea
imperioasă de găsire a unor resurse financiare, chiar şi contribuţii
voluntare, în scopul îndiguirii văii pe porţiunile neconsolidate. Cornel loja
a considerat oportună extinderea electricităţii până la Căminul Cultural
din satul Rănuşa şi, eventual, din contribuţia localnicilor, a întregului sat.
Preşedintele Comitetului Executiv a decis aplicarea hotărârilor referitoare
la cele două problemein.
Câteva zile mai târziu (26 aprilie), Comitetul Executiv a hotărât
costituirea unui comandament agricol, care ar avea menirea de a
impulsiona ţăranii în efectuarea muncilor agricole, de a implementa unele
măsuri în acest domeniu şi de a identifica culturile slabe de toamnă.
Cetăţenii au fost îndrumaţi să utilizeze îngrăşăminte chimice şi naturaleI 73.
La problemele comunale ridicate de aleşii locali, preşedintele
Comitetului Executiv a răspuns în data de 13 iulie următoarele: taurul
comunal a fost examinat de către agentul veterinar şi era sănătos; piatra
din Cariera de Marmură putea fi trasportată numai după terminarea
m Ibidem, f. 30-32.

A.P.M., Şedinţele Comitetului Executiv al Sfatului Popular 21. 01. 1958-29.10. 1958, f. 8-9;
Idem, Sesiunea ordinară de constituire a Sfatului Popular Moneasa. 21.01.-23.12.1958, f. 69-70.
173 /bidem, f. 77-79.
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programului de 8 ore al muncitorilor; localnicii din „Grădina Mare" au
fost sfătuiţi să-şi sape şanturi din faţa caselor; munca la „Întovărăşirea
Zootehnică" a fost organizată la timp; podul din faţa Bisericii Ortodoxe a
fost spart de către Secţia Raională şi urma a fi refăcut, până atunci va fi
montat unul provizoriu; la şcoala din Rănuşa s-au prevăzut reparaţii,
după ce vor fi emise devizele de către aceeaşi Secţie; bibliotecara din
Moneasa nu s-a deplasat în Rănuşa deoarece a participat la inventarierea
cărţilor; digul de piatră din apropierea casei lui Nicolae Groza se va
contruit după ce piatra va fi adusă la faţa locului; la şantul din faţa casei lui
Ioan Ciupertea se vor ridica tuburi de beton pentru ca drumul să nu mai
fie inundatm.
Debaterile şedinţelor ordinare din 29 octombrie şi 2 noiembrie 1958,
la care au fost prezenţi şi Aurel Brad, Alexandru Dragoş, Lazăr Condea sau axat pe aceleaşi coordonate administrative: necesitatea mobilizării
localnicilor pentru construirea podului de la Smelţ, precum şi convocarea
micilor meseriaşi care prin contribuţie voluntară să repare două încăperi
ale Căminului Cultural şi edificiul şcolar din Rănuşa 175 .
unul dintre cei mai longevivi primari a fost Dănilă Groza (1
septembrie 196Q1i 6-12 noiembrie 1979).
Întreaga sa activitate a fost una prolifică. A fructificat orice
oportunitate de a moderniza comuna. O primă apreciere ne îngăduie să
remarcăm că în timpul administraţiei Regiunii Crişana a fost edificată o
unitate pentru pompieri, s-a asfaltat şoseaua D.J. 792, etc. Perioada imediat
următoare a fost caracterizată de o grijă deosebită a Statului pentru
îmbunătăţirea asistenţei medicale. Prin legi şi fonduri alocate s-a vizat
construirea în fiecare comună a unui dispensar medical, cu personal
calificat, medici şi asistente medicale 177 .
Şeful Serviciului Secretariat din cadrul secţiunii secretariatadministrativ al Comitetului Executiv al Sfatului Popular Regional
Crişana, Alexandru Ardelean s-a deplasat în comuna Moneasa, unde a
constatat că existau patru posturi. Trei erau ocupate de Lazăr Dobre
(secretar), Teodor Floruţ (contabil), Dăn.ilă Groza (primar). Ultimul fusese
absent deoarece era delegat cu propaganda colectivizării în satul Cil.

A.P.M., Sesiunea ordinarii de constituire a Sfatului Popular Moneasa. 21.01.-23.12.1958, f.
106-108.
175 Ibidem, f. 23-25, 138, 140, 171-174.
176 A fost numit prin Decizia nr. 280/1960 şi schimbat prin Decizia nr. 138/1979 (Colecţia
de documente şi fotografii a familiei Dan Groza).
m Valeria Velcea, Ioan Velcea, Octavian Mândruţ, Arad Monografia (Judeţele patriei), Ed.
Sporl Turism, Bucureşti, 1979, p. 164, 235.
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Acesta a facut o serie de constatări în vederea aducerii la zi a noilor
documente administrative17s.
Cu prilejul inspecţiei de lucru a vicepreşedintelui Comitetului
Executiv Raional, Moise Zdriscă, a lui Ioan Covaci, instructor la secţia
organizatorică,
a lui Emeric lvanovici, inspector cu probleme
administrative, Vasile Zoican, inspector metodist la secţia de învăţământ,
Paul Bălănescu, economist la Serviciul Buget, Florica Floruţ, tehnician
Consiliul Agricol Raional, A. Dumitru, instructor Casa Raională de
Cultură, s-a subliniat şi importanţa finalizării până la data de 8 mai a
trotuarelor din Moneasa, când se aniversau 45 de ani de la înfiinţarea
P.C.R.179_
La 4 aprilie 1967, brigada compusă din Sergiu Prahoveanu, Petru
Lupei, Alexandru Rusu şi Simion Ana a făcut recomandări Comitetului
Executiv. Printre acestea se numărau următoarele: întreaga corespondenţă
trebuia citită zilnic de primar şi secretar şi înregistrată; dispoziţiile sosite
de la organele superioare să fie aduse la cunoştinţa Comitetului Executiv
în şedinţe de lucru; toate notele telefonice să fie înregistrate, iar cei vizaţi le
semnau; săptămânal, în fiecare luni, se vor ţine şedinţele operative de
lucru şi se vor întocmi planuri de muncă; condica de prezenţă va fi
semnată de toţi salariaţii; secretarul îşi va organiza o bibliotecă cu
materialul necesar; se va activa Comitetul de Gospodărire şi Administrare
a Fondului Zoopastoral; dl Lazăr Dobre a fost însărcinat cu aranjarea
arhivei locale; etciso.
O săptămână mai târziu, Comitetul Executiv al Sfatului Popular
Moneasa a decis constituirea Comisiei Comunale pentru Asigurarea
Condiţiilor Bunei Desfăşurări a Circulaţiei Rutiere în raza comunei
Moneasa. Aceasta era formată din: Dănilă Groza (preşedintele Comitetului
Executiv); Mircea Anghel (şeful postului de Poliţie); Farko Iosif (brigadier
silvic); Gligor Bortiş (cantonier de drumuri); Vasile Draghici (directorul
şcolii); Aurel Brad (administratorul St. B. Moneasa); Elisabeta Humeniuc
(felceră). Ea avea următoarele atribuţii: studia sistematizarea circulaţiei
rutiere; întocmea planurile anuale şi de perspectivă, precum şi
documentaţiile tehnice ale lucrărilor de drumuri şi străzi; analiza cazurile
accidentelor; se preocupa de asigurarea în bune condiţii a circulaţiei pe
drumurile publice181 . Tot atunci, a fost constituită Comisia pentru
178

A.P.M., Registrul de Procese Verbale ale sesiunii Sfatului Popular Moneasa. 1956-1967, f. 21-

29.

Ibidem, f. 43.
Ibidem, f. 52-55.
181 S.J.A.A.N., Consiliul Popular al Comunei Moneasa. Biroul Executiv, 1 ianuarie 1968-31
decembrie 1968, dos. 4-5/1968, f. 130.
141

179

180

https://biblioteca-digitala.ro

Controlul şi Îndrumare a Activităţii de Întrecere Patriotică, având
următoarea componenţă: Dănilă Groza (preşedintele Comitetului Executiv
Moneasa); Ioan Covaci (reprezentatnt al organizaţiei U.T.C.); Minodora
Mariţiu (delegată a Comisiei Comunale de Femei); Terentie Groza (delegat
al U.C.F.S.); Lazăr Dobre (preşedintele Comitetului Sindical) şi Vasile
Draghici (director şcolar)lB2.
În planul de măsuri privind circulaţia pe drumurile publice,
adoptat la 1 mai, a figurat şi tăierea arborilor şi arbuştilor din curbe în
scopul sporiri vizibilităţii, amplasarea materialelor antiderapante pe
marginea şoselei şi organizarea unor conferinţe în şcoli despre regulile de
circulaţie 183 .

Sfatul Popular al Comunei Moneasa şi-a propus, pentru anul 1968,
următoarele obiective: amenajarea unei baze sportive în faţa şcolii;
construirea unui pod la intrarea pe strada principală; amplasarea unui
monument al pietrarului în faţa Căminului Cultural; amenajarea în mod
corespunzător a Casei Memoriale Gheorghe Groza; întreţinerea unui parc
în Staţiunea Moneasa cu o suprafaţă de 1,5 ha, precum şi a parcurilor ce se
vor crea în jurul clădirilor publice cu o suprafaţă de 6.000 m 2; întreţinerea
faţadelor clădirilor publice; văruirea pomilor şi a stâlpilor; construirea
unui pod la locul numit „ La Şodinca Mihai"; edificarea unui pod către
Groza Ghe. Ghiţă; ridicarea unui dig de sprijin pe 100 m; construirea a 15
bucăţi podeţe în satul Rănuşa, precum şi a unei fântâni publice în centrul
satului 184 •
La 29 iunie, Consiliul Popular Judeţean Provizoriu Arad a înaintat
o adresă celui din Moneasa prin care a făcut cunoscută Decizia nr. 255, din
22 iunie, referitoare la obligativitatea autorităţilor locale a a susţine
conferinţe în căminele culturale pe teme legate de îngrijirea gravidelor şi
leuzelor, creşterea noilor născuţi, precum şi necesitatea prezentării
periodice la mediclss.
Biroul Executiv al Consiliului Popular al Comunei Moneasa a adus
cuvinte de mulţumire muncitorilor pietrari, Ioan Groza, Pavel Groza,
Pavel Şodinca şi alţii, care au contribuit la ridicarea monumentului
„Pietrarul" cât şi la amenajarea unui parc în jurul acestuia. La întreţinerea

Ibidem, f. 131.
Ibidem, f. 132.
184 A.P.M., Documente privind transmiterea Carierei de Marmură Moneasa Întreprinderii
marmură Simeria. 1.01.1968-31.12.1968, f. 109-110.
185 S.J.A.A.N., Consiliul Popular al Comunei Moneasa. Biroul Executiv, 1 ianuarie 1968-31
decembrie 1968, dos. 4-5/1968, f. 10.
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parcurilor din Staţiune şi-au adus aportul Agafia Voian, Elena Groza,
Minodora Maritiu, Mărioara Crişan, Etelca Groza şi altele 186 •
Primarul Dănilă Groza a trimis, la 8 septembrie, documentaţia
necesară Directiei Tehnice. Serviciul Arhitectură şi sistematizare Arad
pentru construirea trotuarelor. Lucrările urmau a fi executate din bugetul
propriu, suma ridicându-se la 20.000 lei187 . Demersurile întreprinse de
edilul local au fost anevoioase. Acesta subliniase în adresă din 27 august
înaintată Serviciului de Sitematizare că Monesa deţinând în patrimoniu şi
Staţiune era obligată conform normelor să respecte alinierea construcţiilor
ce se amplasează. Edilul a specificat că nu exista nici o schiţă a vetrei
satului sau una a perspectivei de dezvoltare 188 .
Aleşii locali au decis conform adresei din 15 noiembrie înaintată
Corpului de Inspectori al Comitetului Executiv Judeţean să execute
lucrările de îndiguire solicitate de organismul sus menţionat pe
tronsoanele Smelţ, Podul lui Ţurca, terenul de sport şi intrarea în satul
Rănuşa. Munca voluntară se cuantifica la 200 zile de muncă cu braţele şi
100 de zile cu atelajele189 . În aceeaşi şedinţă, s-a decis edificarea unui spaţiu
comercial prin contribuţia localnicilor.
Din colectivul de aprovizionare a populaţiei pe perioada de iarnă,
ales în 9 decembrie, au făcut parte: Vasile Draghici (vicepreşedinte al
Consiliului Popular); Mihai Groza (preşedintele Cooperativei de Consum);
Mihai Groza (preşedintele Consiliului Sătesc Moneasa); Ioan Groza (şeful
Carierei de Marmură); Florea Groza (gestionar la magazinul forestier) 190 .
Raportul Comitetului Executiv al Consiliului Popular al comunei
Moneasa privind obiectivele propuse în planul de înfrumuseţare pe anul 1968 în
conformitate cu prevederile H.C.M. 273/1966 din 29 iunie 1968 a făcut referiri
la amenajarea bazei sportive a cărei lucrări au fost terminate la data
întocmirii documentului, urmând a fi executate cele de nivelare a
terenului, însămânţarea lui cu iarbă, împrejmuirea şi construirea unui dig
de sprijin. La 1 iulie s-au demarat activităţile de montare a plăcilor
prefabricate pentru gardul împrejmuitor din beton aduse de la I.R.I.L.
Ineu. Alte proiecte au vizat: etalarea exponatelor în Casa Memorială
„Gheorghe Groza", amenajarea grădinii din faţa Primăriei, edificarea
podului din dreptul gospodăriei lui Mihai $odinea. Locuitorii din Şmelţ şiI

I

A.P.M., Documente privind transmiterea Carierei de Marmură Moneasa Întreprinderii
Simeria. 1.01.1968-31.12.1968, f. 12.
187 Ibiţlem, f. 28.
188 Ibidem, f. 58.
189 Ibidem, f. 85.
190 S.J.A.A.N., Consiliul Popular al Comunei Moneasa. Biroul Executiv, 1 ianuarie 1968-31
decembrie 1968, dos. 4-5/1968, f. 19.
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au adus un aport deosebit la construirea podului de beton peste vale. La
Rănuşa a fost demarată acţiunea de pietruire a drumului spre cimitir,
precum şi cea pentru construirea unei fântâni publice, a cărui termen
fusese consemnat pe data de 8 octombrie191 •
Sumele aferente execuţiei lor au fost cuprinse în referatul
Comitetului Executiv al Comunei Moneasa, unde s-au prevăzut bani
pentru materiale: cărămidă: 30.000 bucăţi, în valoare de 12.560 lei; 5 tone
de ciment, în valoare de 1.208 lei; 950 kg fier beton, în valoare de 3.500 lei;
transport lRT A pentru aceste materiale - 2.947 lei 192 .
La 2 octombrie, s-a constituit Comisia Comunală pentru Prevenirea
Inundaţiilor, formată din: Dănilă Groza (primarul comunei), Vasile Tirţea
(şeful Postului de Miliţie), Florea Groza, Leontin Groza şi Cornel loja
(maeştrii de parchete la gurile de exploatare Moneasa şi Rănuşa). Aceasta
avea următoarele atribuţii: întocmirea planurilor de apărare împotriva
inundaţiilor şi gheţurilor; executarea lucrărilor de prevenire şi apărare;
regularizarea cursurilor apelor; organizarea forţelor de intervenţie (echipe,
grupe şi detaşamente) şi instruirea lor pentru acţiunea de apărare;
asigurarea uneltelor şi materialelor necesare pentru intervenţie, măsuri de
salvare şi evacuare a populaţiei, animalelor şi bunurilor193 •
Cooperativa de Consum Moneasa a înştiinţat Comitetul Executiv
despre intenţia celei din Dezna de a înfiinţa în localitate un magazin
universal. În vederea începerii demersurilor era necesar indicarea locului
şi transmiterea informaţiilor referitoare la teren 194 •
La cea de-a VIII-a sesiune a Consiliului Popular au fost prezenţi
deputaţii Ilarie Condea, Marioara Papoi, Gavrilă Draghici, Mihai Groza,
Agafia Voian, Sidonia Marian, Cristina Groza, Dorina Cociuba, Pavel
Şodinca, Pavel Miclea, Dănilă Groza, Ioan Groza, Doina Mârnea, Ioan
Termea, Augustin Demetrescu, Cezar Vasilescu, Simion Ana, Maria Ica
loja; absenţi motivaţi: Aurel Brad, Iosif Cordoş, Pavel Groza, Petru
Ciupertea, Cornel loja, Terentie Gavra; invitaţi: Alexandru Papoi, Ilarie
Jidoi, Mihai Şodinca (deputat judeţean), iar din partea Consiliului Judeţean
Arad, Iulian Trifon. Aceştia au discutat pe marginea proiectelor de
hotărâre destinate adoptării planului de dezvoltare economică şi a celui de
buget195 . Planul economic stipula ca obiective: folosirea tuturor
Ibidem, f. 134-137, 176.
Jbidcn1, f. 172.
193 Ibidem, f. 203, 206.
m A.P.\1., Documente privind transmiterea Carierei de Marmură Moneasa Întreprinderii
marmură Simeria. 1.01.1968-31.12.1968, f. 94.
195 Idem, Consiliul Popular al Comunei Moneasa. nr. 2, Lucrări privind organizarea şi
desfăşurarea şedinţelor Biroului Executiv şi a sesiunilor Consiliului Popular al comunei Moneasa 1
ianuarie 1970-31 decembrie 1970, f. 95-96.
191
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suprafeţelor

agricole şi a terenurilor virane, executarea tuturor lucrărilor la
timp conform regulilor agro-tehnice, sprijinirea locuitorilor pentru
procurarea seminţelor necesare suprafeţelor deţinute, aplicarea
îngrăşămintelor naturale pe o suprafaţă de 65 ha, pe terenuri slab
productive, organizarea lucrărilor de scurgere a apelor de pe ogoare,
aplicarea tratamentelor de combatere a bolilor şi dăunătorilor la animale şi
plante, defrişarea unei suprafeţe de 100 ha acoperită cu arboret, curăţarea
prin muncă voluntară a unei suprafeţe de 40 ha de păşune. Priorităţile s-au
îndreptat spre finalizarea construcţiei Dispensarului uman din Moneasa, a
unei şcoli în satul Rănuşa, edificarea Remizei PSI, amenajarea a două
poduri în satul Moneasa şi extinderea trotuarelor în Rănuşa şi a reţelei
comerciale a unităţilor ce deservesc populaţia, etc. A fost adoptat bugetul
Consiliului Popular al Comunei Moneasa, pe anul 1970. La partea de
venituri s-a prevăzut 514.900 lei, iar la cea de cheltuieli aceeaşi sumă 196 •
Implicarea şi dăruirea unora a fost răsplătită de conducerea locală.
La 21 februarie, au fost acordate diplome sau steaguri de fruntaşi
comitetelor de cetăţeni ( comitetului de cetăţeni ales în adunarea populară
a locuitorilor din satul Moneasa pentru executarea lucrărilor de consh·uire
a Dispensarului Uman şi comitetului de cetăţeni din circumscripţia
Electorală 9) care au obţinut realizări deosebite în întrecerile patricotice,
precum şi insigna de fruntaş cetăţenilor care au avut rezultate bune în
înfrumuseţarea comunei (Pavel Condea, Milente Şodinca, Ioan Nica
Groza, Dănilă Brad, Brânduşa Voian, Marioara Crişan, Etelca Groza,
Marioara Dragoş, Păliuţ Ciupertea, Florea Teaha, Alexandru Groza, Petru
Ardelean, Nicolae Groza, Florinca Bortis,, Badea Cosea,
Ioan Bortis,, Ioan
,
7
Druia, Augustin Maliţa, Iosif Farco, Aurel Dragoş)19 •
Hotărârea nr. 3, din 26 martie, adoptată de cei prezenţi 198 făcea
referire la aspecte precum: încasarea în întregime a contribuţiei băneşti
voluntare până la 15 aprilie; asigurarea materialelor necesare continuării şi
definitivării lucrărilor de la Dispensarul Uman din Moneasa; refacerea
drumurilor distruse de ape; amenajarea unui loc de parcare pentru
autovehicule. Fiecare deputat al Consiliului Comunal Moneasa avea

Ibidem, f. 99-100, 111.
Ibidem, f. 311-312.
198 Ibidem, f. 91: Conform Convocatorului din 16 martie 1970, la şedin!a Comitetului
Executiv al Consiliului Popular Moneasa urmau să participe: Dănilă Groza, Ilarie Condea,
Marioara Papoi, Pavel Groza, Gavrilă Draghici, Vasile Draghici, Iosif Cardoş, !\1ihai Groza,
Agafia Voian, Sidonia Marian, Aurel Brad, Cristina Groza, Dorina Cociuba, Pavel Şodinca,
Pavel Miclea, Dănilă Groza, Terentie Gavra, Ioan Groza, Petru Ciupertea, Doina Mârnea,
Ioan Termea, Augustin Demetrescu, Cezar Vasilescu, Ana Simion, Cornel loja, Maria Ica
loja, iar ca invitaţi: Mihai Şodinca, Nicolae Burda, Dănilă Condea.
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obligaţia

de a coordona

lucrări

de

înfrumuseţare

a zonei de care

răspundea 199 .

În 29 mai, Comitetul Executiv al Consiliului Popular Moneasa a
considerat că data de 23 august era cea potrivită pentru finalizarea aleilor
de dale din Rănuşa şi pentru împrejmuirea terenului viran de lângă
cooperativă. Locuitorii aveau obligaţia de a contribui la: curăţarea
şanţurilor, podeţelor, trotuarelor, zugrăvirea şi repararea faţadelor
clădirilor proprietate personală200_
În vara aceluiaşi an, în data de 21 august, a fost constituită Comisia
de Sistematizare a Comunei Moneasa, în baza HCM 973/70. Din
componenţa ei făceau parte: Dănilă Groza (preşedinte al Comitetului
Elecutiv al Consiliului Popular al Comunei Moneasa), Augustin
Demetrescu (secretarul Comitetului Executiv), Vasile Draghici (directorul
şcolii), Maria Eva Dragoş (director al şcolii din Rănuşa), Mihai Groza
(preşedintele Comitetului Sătesc al Cooperativei), dr. Szabo Maria
(medicul circumscripţ1e1 Moneasa), Gheorghe Şodinca (directorul
Căminului Cultural), Nicolae Burda (şeful Postului de Miliţie), Ioan Groza
(şeful Carierei de Marmură), Aurel Brad (directorul Staţiunii Balneare
Moneasa), Cornel loja (deputat comunal), Sidonia Marian (secretar al
Comitetului de Femei), Dănilă Condea (maestru), Ilarie Condea (deputat
comunal), Simion Ana (deputat comunal). Aceasta avea următoarele
atribuţii: ,, pregăteşte şi sprijină organizarea şi desfăşurarea dezbaterilor
publice şi adoptarea prin vot deschis în adunările cetăţenilor a schiţelor de
sistematizare; colaborează cu organele interesate la amplasarea cât mai
judicioasă a obiectivelor economice şi sociale pe· teritoriul comunei;
analizarea şi urmărirea periodică a modului de aplicare a documentaţiei
tehnice aprobate privind sistematizarea comunei" 201 •
Membrii Comisiei Permanente Gospodărie Comunală şi
Înfrumuseţare - Ioan Groza (preşedinte), Doina Mârnea (secretar), Cristina
Groza, Ana Simion şi Pavel Miclea (membrii), Petru Ciupertea (absent) -,
primarul Dănilă Groza şi· secretarul Consiliului Popular al Comunei
Moneasa, Augustin Demetrescu, s-au pronunţat, la 8 septembrie, în
favoarea utilizării banilor din contribuţia voluntară la construirea
Dispensarului din Moneasa ş1 la procurarea materialelor destinate
edificării şcolii din Rănuşa2°2.
Lucrări privind organizarea şi
Biroului Executiv şi a sesiunilor Consiliului Popular al comunei Moneasa 1
ianuarie 1970-31 decembrie 1970, f. 83-84.
200 Ibidem, f. 74.
201 Ibidem, f. 208, 221-227.
202 Ibidem, f. 44.
199

A.P.M., Consiliul Popular al Comunei Moneasa. nr. 2,

desfăşurarea şedinţelor
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Două săptămâni,

mai târziu, potrivit Hotărârii nr. 6/25 septembrie,
la cele enunţate mai sus s-au adăugat proiecte de asfaltare a străzilor,
amenajarea trotuarelor, construirea de poduri, podeţe, fântâni, precum şi
amenajarea parcurilor şi zonelor verzi, a intrărilor în localităţi, precum şi
îngrijirea monumentelor istorice, consolidări de maluri la cursurile de apă,
alinierea străzilor şi întreţinerea permanentă a esteticii faţadelor
clădirilor 203 •

Primarul Dănilă Groza a expus principalele realizări ale
candidaţilor de deputaţi prezenţi în consiliile populare şi a adresat
mulţumiri pentru activitatea desfăşurată deputaţilor Mihai Groza, Ioan
Groza, Mihai Şodinca, Vasile Draghici, Simion Ana, Cornel loja, Agafia
Voian, Pavel Groza şi alţii, în data de 20 noiembrie, cu prilejul împlinirii a
20 de ani de la organizarea primelor alegeri ale sfaturilor populare (3
decembrie 1950)204.
Bazându-se pe aceeaşi contribuţie voluntară a locuitorilor, edilul a
cuprins în referatul său de la începutul anului 1971, următoarele:
„Avându-se în vedere propunerile făcute de către Comisia Permanentă
Gospodărie Comunală şi Înfrumuseţare ca în cursul anului 1971 sumele
din contribuţia voluntară bănească să fie restituite în contul împrumutului,
iar contribuţia voluntară în muncă va fi folosită în proporţie de 50% din
debit pentru întreţinerea drumului judeţean în raza satului Moneasa, iar
50% se va folosi şi pentru consolidarea malurilor râului Moneasa în
locurile periclitate de inundaţii şi alte lucrări de interes obştesc" 205 •
Din Raportul comun al comisiilor permanente, prezentat la
începutul anului 1971, a rezultat atingerea următoarelor obiective:
finalizarea clădirii Dispensarului Uman; extinderea aprovizionării cu apă
prin conducte a populaţiei; construirea trotuarelor în raza comunei;
îmbunătăţirea condiţiilor spaţiului de şcolarizare; amenajarea Căminului
Cultural şi a bibliotecii; îmbunătăţirea aprovizionării populaţiei cu
alimente, a transportului în comun, etc.206.
Un alt organism care a funcţionat pe lângă Comitetul Executiv al
Consiliului Popular a fost Comisia de Judecată. Membrii săi - Ilarie Jidoi,
Mihai Şodinca, Nicolae Groza, Alexandru Papai, Simion Ana - au fost
desemnaţi în baza Hotărârii nr. 4/12 februarie 197l2D7.
Ibidem, f. 40
Ibidem, f. 16-18.
205 Ibidem, f. 35.
206
A.P.M., Consiliul Popular al Comunei Moneasa. Birou Executiv. Lucrări privind organizarea şi
desfăşurarea sesiunilor Consiliului Popular şi a şedinfelor de Birou Executiv al Consiliului Popular
(convocatoare, procese verbale, rapoarte, dări de seamă, informări), 1 ianuarie 1971-31 decembrie
1971, f. 36.
207 Ibidem, f. 41.
147

203

204

https://biblioteca-digitala.ro

Decizia nr. 7, din 8 martie, a Adunării obşteşti a consemnat
persoanele alese ca pazruo (T erentie Barna, Marţian Dragoş şi Petru
Ana)2os_
Componenţa Comitetului Executiv al Consiliului Popular al
Comunei Moneasa din anul 1971 era următoarea 209 :
Numele/
prenumele
Dănilă Groza
Aurel Brad
Vasile Draghici
Sidonia Marian
Cezar Vasilescu
Simeon Ana
Cornel loja
Augustin
Demetrescu
Sursa: nota 209.

Ocupaţia

Funcţia

Profesia de

bază

actuală
Preşedinte

Preşedinte

Vicepreşedinte
Vicepreşedinte

Director SBC
Director şcoală

Vicepreşedinte

Gestionară

Membru
Membru
Membru

Profesor
Pensionar
Maistru
Parchet I.F.
Secretar

Secretar

~lunci tor
Contabil
Profesor
Muncitor
Profesor
~vluncitor
Muncitor
Funcţionar

Raporhtl rn pn111re la începerea lucrărilor votate a se exernta din
voluntarii biinescii şi din cota 0,45% pe anul 1971 întocmit de
primarul Dănilă Groza făcea referire la repartizarea sumelor în funcţie de
obiectivele propuse. 10.000 lei au fost rambursaţi Direcţiei Sanitare
Judeţene, iar 6.580 lei au fost destinaţi finalizării podurilor: 1.000 lei celui
din ciscumscripţia IV Moneasa unde urmau a fi montaţi parapeţii şi
acoperite cheltuielile pentru materiale şi manoperă; 3.500 lei pentru Podul
lui Ţurca, ce a necesitat reconstruirea planşeului şi amplasarea parapeţilor;
2.000 lei celui din circumscripţia 17 - ,,zona Cuptorul de fier unde urmează
a se construi cuculeiele din piatră şi beton pe care se va aşeza piatra din
beton armat".
Urmare a finalizării cesiunii cu vechii proprietari ai terenului din
Rănuşa, a fost alocată suma de SO.OOO lei prin Banca de Investiţii. Banii au
fost alocaţi materialelor de construcţii (12.000 bucăţi de cărămidă mare;
2.000 bucăţi ţigle profilate; 2 m 3 buşteni de brad şi 1 m 3 „dulapi" de brad,
precum şi 30 tone de ciment).
Din cei 26.000 lei, 9.000 lei au absorbit edificarea celor două fântâni
din Rănuşa, restul fiind prevăzuţi pentru modernizarea drumului judeţean
Sebiş-Moneasa, terminarea terenului sportiv, construcţia drumului de
acces spre Pietroasa, restaurarea Casei Memoriale „Gheorghe Groza",
constribuţia

208
209

Ibidem, f. 213.
Ibidem, f. 220.
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construcţia

unui magazin universal, reparaţii capitale la linia de curent
210
electric .
Spre finele anului 1971, în data de 21 noiembrie, membrii
Consiliului Popular al Comunei Moneasa, prin Hotărârea nr. 10, au luat
unele măsuri, referitoare la: terminarea lucrărilor de captare a apei la
izvorul Piatra cu Lapte; procurarea şi instalarea unui filtru; extinderea cu
încă 150 ma conductei în cătunul Smelţ, precum şi montarea unui robinet
comun pentru localnici. Circumscripţia sanitară avea obligaţia de a pune
plăcuţe cu inscripţiile: .. Apă bună de băut" sau „Apă rea", pe baza
analizelor primite de la laboratorul epidemiologic.
Sursele de apă verificate până la sfârşitul anului 1971 au fost: la
Rănuşa: Izvor pârâul Moţului, Izvor loja Dobre, Izvor COH peste vale,
lângă Toma; Izvor Deliman Florin; Fântâna Codruţeşti; Fântâna Nedeschi;
Fântâna Bortiş Ioan; Izvor Ghiţă Solomon; Izvor moară, şcoală Rănuşa;
Izvor Copil Tănase; Fântâna Dragoş Florea; Izvor Brad Ilie; Moneasa: Izvor
Piatra cu Lapte; Izvor Smelţ; Fântâna cu pompă Smelţ; Izvor Mundi;
Robinet Dispensar: Robinet de lângă pod (cămin); Robinet Grădiniţă;
Robinet Şcoală Moneasa; Robinet Biserica Ortodoxă; Izvor lângă Dragoş
Ferent;' Izvor deal Grosi
, Aurel-Covaci Petru; Fântână Condea Lazăr; Izvor
Delani Dragoş; Robinet lângă bufet; Robinet Dronca; Robinet Groza Mihai;
Izvor lângă Ciupertea; Izvor Groza Roman; Izvor Condea nr. 2; Izvor
Carieră Marmură211_

Consiliul a aprobat Decizia nr. 24, din 14 martie 1972, potrivit
căreia a fost înfiinţată secţia de confecţionare a monumentelor funerare, cu
sediul la domiciliul sculptorului pietrar Terentie Dronca 212 .
În Raportul comun al comisiilor permanente ale Consiliului
Popular Moneasa se subliniau următoarele realizări: finalizarea edificării
şcolii din Rănuşa şi darea ei în folosinţă până la sfârşitul trimerstrului I al
anului 1972; extinderea conductei de apă potabilă; construirea trotuarelor
Ibidem, f. 62-66.
Ibidem, f. 154, 162-163, 175-176 (La şedinţă au fost convocaţi de către preşedintele
Consiliului, Dănilă Groza, următorii: Ilarie Condea, Marioara Papai, Pavel Groza, Găvrilă
Draghici, Iosif Cardoş, Mihai Groza, Vasile Draghici, Agafia Voian, Sidonia Marian, Aurel
Brad, Cristina Groza, Dorina Cociuba, Pavel Şodinca, Pavel Miclea, Dănilă Groza, Terentie
Groza, Ioan Groza, Petru Ciupertea, Doina Mâmea, Ioan Termea, Augustin Demetrescu,
Pavel Moţ, Simion Ana, Cornel loja, Maria Ica loja; invitaţi: Mihai Şodinca, Nicolae Burda,
Szabo Maria, Nicolae Palade, Elisabeta Humeniuc, Palfi Francisc, Ioan Crişan, Rodica
Balaci).
212 A.P.M., Consiliul Popular al Comunei Moneasa. Biroul Executiv. Lucrări priuind organizarea
şi desfăşurarea sesiunilor Consiliului Popular ţi al şedinţelor Biroului executiv al Consiliului
Popular (convocatoare, procese-verbale, rapoarte, dări de seamă, infonnări). 1 ianuarie 1972-31
decembrie 1972, f. 129.
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în raza comunei; îmbunătăţirea modului de deservire a populaţiei prin
extinderea reţelei comerciale şi eficientizarea celei de transport public,
etc. 213
În cursul anului 1973, a fost extinsă conducta pentru
aprovizionarea cu apă potabilă a populaţiei din satele Moneasa şi Rănuşa,
au fost procurate materiale în valoare de 8.317 lei pentru extinderea reţelei
de trotuare; s-a ridicat gardul din jurul şcolii din Rănuşa; s-a amenajat un
loc de parcare pentru maşinile din Staţiunea Moneasa 214 .
Comitetul Executiv a adoptat Hotărârea nr. 1/20 ianuarie 1974, din
conţinutul căreia răzbăteau următoarele deziderate: folosirea tuturor
suprafeţelor agricole şi a terenurilor virane; executarea la timp a tuturor
lucrărilor în conformitate cu normele agro-tehnice; sprijinirea locuitorilor
pentru procurarea seminţelor; aplicarea îngrăşămintelor naturale pe o
suprafaţă de 90 ha; organizarea unor lucrări de scurgere a apelor de pe
ogoare; aplicarea tratamentelor pentru combaterea dăunătorilor la animale
şi plante; organizarea păşunatului raţional pe rase de animale; folosirea
raţională a lotului zootehnic.
,, ... din contribuţia bănească a locuitorilor din satul Moneasa, 16.000
lei pentru extinderea conductelor în vederea alimentării cu apă a
populaţiei, iar în satul Rănuşa 10.000 lei s-au rambursat Statului pentru
construirea şcolii şi cea de 1.000 lei pentru construirea unui acoperiş la
scările de la şcoală".
S-a dorit finalizarea amenajării bazei sportive.
În raza comunei Moneasa, de-a lungul drumului judeţean Sebiş
Moneasa s-a decis plantarea a 600 pomi fructiferi.
În atenţia autorităţilor s-a regăsit preocuparea de consolidare şi
reconstrucţie a 15 podeţe din resurse proprii; etc 21 s.
Un Plan de măsuri din prima jumătate a anului menţionat făcea
referire la asfaltarea străzii din Grădina Mare şi la repararea celei de pe
Dulău. Primeia i-a fost destinată suma de 15.000 lei din partea C.A.P.
Sântana. D-nei deputat Draghina Groza i s-a încredinţat supravegherea
acestor lucrări216_
Raportul comun al comisiilor permanente ale Consiliului Popular
al Comunei Moneasa consemna faptul că au fost finalizate următoarele
obiective în cursul anului 1974: darea în folosinţă a atelierelor şcolare,
Ibidem, f. 283-284.
A.P.M., Acte de la dosarul cuprinzând lucrări privind organizarea şi desfăşurarea sesiunilor
Consiliului Popular (convocatoare, procese-verbale, rapoarte, dări de seamă, informări), 1 ianuarie
1974-31 decembrie 1974, f. 15-16.
215 [bidem, f. 4, 21-22.
216 Ibidem, f. 63.
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extinderea conductei de apă potabilă; construirea gardului în jurul şcolii
din satul Rănuşa; finalizarea amenajării primei parcării din Staţiunea
Moneasa şi derularea lucrărilor la cea de-a doua; asfaltarea străzii din
Grădina Mare. Un alt obiectiv a fost amenajarea unui teren de tenis de
câmp în Staţiunea Moneasa. Altul făcea referire la ridicarea unui dig de
piatră cu beton la Mihai Şodinca; montarea unor rigole din piatră şi beton
la Agafia Voian; realizarea trotuarelor din dale de beton de la Aurel Miclea
până la Mihai Groza. S-a prevăzut edificarea bazinului din beton pentru
captarea apei potabile, care să deservească populaţia din partea de jos a
satului217 •
La 14 ianuarie 1975, a fost aprobată de către Biroul Executiv
componenţa comisiilor electorale astfel: Circumscripţia nr. 1 (nr. 1-26):
Milente Şodinca (preşedinte); Ana Groza (vicepreşedinte), Mihai Şodinca
(secretar), Pavel Redac (membru), Mircea Bortiş (membru); Circumscripţia
nr. 2 (27-49; 204-212): Iosif Ciupertea (preşedinte), Maria Gulin
(vicepreşedinte), Mihai Dragoş (secretar), Ileana Dale (membru), Sidonia
Perţa (membru); Circumscripţia nr. 3 (nr. 166-202): Traian David
(preşedinte), Nicolae Delapeta (vicepreşedinte), Alexandru Dragoş
(secretar), Pantelimon Dronca (membru), Bujorel Pop (membru);
Circumscripţia nr. 4 (nr. 149-165, 50-59, 90-98): Ştefan Zoller (preşedinte),
Vasile Voian (vicepreşedinte), Vasile Groza (secretar), Sinesie Toader
(membru), Teodor Moroşteş (membru); Circumscripţia nr. 5 (nr. 60-89):
Gheorghe Bama (preşedinte), Alexandru Brad (vicepreşedinte), Ioan Voian
(secretar), Szucs Carol (membru), Livius Şodinca (membru);
Circumscripţia nr. 6 (143-148, 101-122): Ludovic Mariţiu (preşedinte),
Alexandru Broanda (vicepreşedinte), Nicolae Rus (secretar), Constantin
Tăgăduan (membru), Gabriela Sida (membru); Circumscripţia nr. 7 (123142/1/2/3): Ştefan Crişan (preşedinte), Mihai Ancuţa (vicepreşedinte),
Mihai Cociorva (secretar), Mărioară Cioflică (membru), Marta Groza
(membru); Circumscripţia nr. 8: Florian Toma (preşedinte), Ionel Bădău
(vicepreşedinte), Eva loja (secretar), Aurel loja (membru), Marina loja
(membru); Circumscripţia nr. 9: Alexandru Brad (preşedinte), Terentie loja
(vicepreşedinte), Teodor Dragoş (secretar), Terentie loja (membru),
Paraschiva loja (membru); Circumscripţia nr. 10: Ioan Ţolea (preşedinte),
Pavel Moţiu (vicepreşedinte), Maria Ţolea (secretar), Pavel Bortiş
(secretar), Roman Lupşea (membru); Circumscripţia nr. 11: Alexandru loja

A.P.M., Consiliul Popular al Comunei Moneasa, Acte de la dosarnl cuprinzând lucrări
privind organizarea şi desfăşurarea sesiunilor Consiliului Popular (convocatoare, procese-verbale,
rapoarte, dări de seamă, informări), 1 ianuarie 1975-31 decembrie 1975, vol. 6, f. 20.
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(preşedinte),

Farco Iosif (vicepreşedinte), Cornel loja (secretar), Aurel
Dragoş (membru), Teofan Bortiş (membru)21s.
În Raportul Comisiei de Validare pentru alegerile Consiliului
Popular Moneasa, din 9 martie 1975, Vasile Draghici, Mihai Groza şi
Miron Bortiş au consemnat următoarele: numărul total al alegătorilor:
1.037; numărul total al voturilor exprimate: 1.037; numărul total al
voturilor exprimate pentru candidaţii Frontului Unităţii Socialiste: 926.
Deputaţii desemnaţi au fost: Simion Ana (circumscripţia nr. 10), Miron
Bortiş (circumscripţia nr. 9); Flore Deliman (circumscripţia nr. 8), Vasile
Draghici (circmscripţia nr. 2), Vasile Dragoş (circumscripţia nr. 3); Maria
Gavra (circumscripţia nr. 7), Dănilă Groza (circumscripţia nr. 5), Mihai
Groza (circumscripţia nr. 4), Ioan Groza (circumscripţia nr. 6); Maria loja
(circumscripţia nr. 11), Marioara Papai (circumscripţia nr. 1). Cu acest
prilej, au fost nominalizaţi deputaţii: Dănilă Groza (preşedintele Biroului
Executiv al Consiliului Popular Moneasa), Mihai Groza (vicepreşedinte al
Biroului Executiv al Consiliului Popular Moneasa), Vasile Draghici
(membru al Biroului Executiv al Consiliului Popular Moneasa). Din
Comisia Permanentă de Industrie, Sistematizare, Edilitar-Gospodărească şi
Drumuri au făcut parte: Ioan Groza, Florea Deliman, Miron Bortiş, Maria
Gavra; din Comisia Permanentă de Agricultură, Silvicultură şi Cooperaţie:
Mihai Groza, Marioara Papai, Simion Ana; Comisia Permanentă Plan,
Buget şi Socio-Cultural: Vasile Draghici, Maria loja, Vasile Dragoş 219 .
Realizările aleşilor locali au fost subliniate în conţinutul Hotărârii
din 18 mai. Până la mijlocul lunii iunie, angajaţii aveau următoarele
obligaţii: finalizarea lucrările de construire a Staţiei IRT A; amenajarea unui
loc de joacă pentru copiii în centru localităţii Rănuşa. Cu sprijinul
Inspectoratului Şcolar au fost întocmite listele referitoare la dotarea
unităţilor de învăţământ. Fiecare deputat şi-a canalizat atenţia spre
supraînălţarea digurilor; executarea unor plombe în perimetrul acestora;
întreţinerea trotuarelor, etc. 220 •
Prin Decizia nr. 14, din 9 iunie, a fost constituită Comisia Tehnică
de Prevenire şi Stingere a Incendiilor. Ea era formată din: Augustin
Demetrescu (preşedinte), Mihai Groza (vicepreşedinte) şi membrii: Maria
Ciupertea, Ioan Groza, Bella Herţeg, Nicolae Burda, Vasile Draghici, Barie
Jidoi, Jarger Ana (medic generalist), Ioan Termea (şef Formaţie de
Pompieri Rănuşa), Gheorghe Şodinca (şef Fm taţie Pompieri Moneasa),

21s Ibidem, voi. 7, f. 10-13.
219 Ibidem, voi. 6, f. 79, 81, 104-105.
220 Ibidem, f. 112-113.
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Florea Delirnan, Vasile Dragoş, Pavel Redac, Maria Dobre (educatoare
Moneasa) 221 .
În toamna aceluiaşi an, la 1 septembrie, prin Decizia nr. 3, Biroul
Executiv a aprobat componenţa Comandamentului Agricol Comunal.
Acesta era constituit din: Dănilă Groza (preşedinte), Mihai Groza
(vicepreşedinte), Ilarie Jidoi (director Cămin Cultural), Vasile Draghici
(director şcoală generală), Palii Francisc (hidrolog), Nicolae Burda (şef Post
Miliţie Moneasa), Ilarie Condea (preşedinte corn. sătesc F.U.S.), Lazăr
Dobre (secretar B.O.B. Rănuşa), Florea Delirnan (deputat Rănuşa). Acest
organism avea următoarele atribuţii: mobilizarea locuitorilor proprietari
de terenuri agricole pentru transportarea gunoiului de grajd pe terenurile
care urrneau a fi însămânţate cu grâu de toamnă, executarea arăturilor de
toamnă, în vederea pregătirii terenurilor pentru însămânţările de
primăvară, precum şi recoltarea porumbului în perioada 15-30 septembrie.
De asemenea, edilul a fost preocupat de repararea tuturor drumurilor de
acces către terenurile agricole 222 .
Atributiile Biroului Executiv, reiterate în Decizia din 24 decembrie
erau următoarele: Preşedintele: ,,conduce, îndrumă şi coordonează
întreaga activitate a Biroului Executiv asigurând îndeplinirea unitară a
tuturor atribuţiilor ce revin Biroului Executiv ca organ local al
administraţiei de stat". Acesta se preocupă de aplicarea hotărârilor de
partid şi Stat în scopul dezvoltării economice şi sociale, realizării
bugetului, programului de sistematizare, a activităţii din domeniul
agriculturii şi îmbunătăţirii funciare, aprovizionării şi servirii populaţiei,
activitatea de personal, pregătire şi reciclare a personalului, pregătirea
populaţiei pentru apărarea
aeriană, instruirea
gărzilor patriotice,
pregătirea militară a tinerilor, activitatea organelor de miliţie, ordinea
publică, luarea măsurilor de prevenire a incendiilor. El era delegat al stării
civile, asigura legătura cu celelalte instituţii, întreprinderi şi organzaţii
economice, de stat şi obşteşti. Vicepreşedintele răspundea de: activitatea
organizatorică de masă, contribuţia bănească şi în muncă a locuitorilor,
întreceri patriotice, îndeplinirea sarcinilor economice, social-culturale şi
edilitare, activitatea de prestări servicii către populaţie, de gospodărire
comunală, învăţământ, sănătate, cultură. Secretarului îi reveneau sarcinile
privitoare la activitatea comisiilor de judecată, autoritate tutelară şi
asistenţă socială, de secretariat, notarială, de popularizare a legislaţiei, de
completare şi conducere a registrului agricol şi evidenţelor statistice223_

Ibidem, voi. 7, f. 17.
Ibidem, f. 99-100.
223 Ibidem, f. 113-114.
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În primăvara anului 1976, în data de 19 aprilie, a fost constituită
Echipa de Salvamont Moneasa, în prezenţa dr. Tiberiu Danciu,
reprezentant al Spitalului Sebiş; Dănilă Groza, primarul local şi Aurel
Brad, directorul Staţiunii Moneasa. Din această echipă au făcut parte zece
persoane (Palfi Francisc, Terentie Condea, Szucs Carol, Teodor Coşeri,
Mircea Bortiş, Pavel Toma, Ştefan Burtă, Lazăr Indreica, Ioan Morariu,
Constantin Marc). Instruirea le-a fost asigurată de cadrele medicale ale
Dispensarului Medical Moneasa224 •
În zilele de 16-18 ianuarie ale anului 1977, din cauza ninsorilor
abundente drumurile de acces au fost înzăpezite. Comisia compusă din
Mihai Groza, vicepreşedintele Consiliului Moneasa; Ştefan Gligor, delegat
IFET Arad; ing. Roman Olaru, delegat sector exploatare Sebiş; Terentie
Ţolea, brigadier silvic, delegat Ocol Silvic Sebiş; Solomon Bama, gestionar
al parchetului Boroaia, a sesizat Sectorul Forestier de Exploatare şi
Cherestea Sebiş că planul de exploatare a masei lemnoase pentru lunile
ianuarie-februarie a fost compromis. În vederea reluării activităţii, era
necesară intervenţia utilajelor speciale de dezăpezire.
Aceeaşi corms1e, completată de Alexandru Tulbure,
şeful
parchetului Moneasa, a constatat şi consemnat, în Procesul verbal din 21
februarie 1977, pagubele provocate de ploile torenţiale din zilele de 11, 14,
15, 18 februarie. Acestea au distrus drumurile de acces cu atelaje şi
tractoare, cel auto, iar taluzele au fost dărâmate.
În 5 aprilie, a fost constituită Comisia Comunală pentru Impunerea
la Cota de Lână. Din ea făceau parte: Dănilă Groza (preşedintele
Consiliului Popular Moneasa); Augustin Demetrescu (secretar al Biroului
Executiv); Mircea Bortiş (salariat al Consiliului Popular) şi Ioan Ilica
(delegat al Întreprinderii Preindustrializate Sebiş).
La finele lunii mai (26 mai), au fost sistate lucrările de prospecţiune
din perimetru Moneasa-Izoi, locul numit Fericariu.
Măsuri antiepizootice au fost luate din 19 iulie, odată cu aplicarea
Legii 60/1974 şi constituirea unui Comandament Antiepizootic. Structura
lui era următoarea: Dănilă Groza (preşedintele comandamentului), dr.
Dănilă Teodor (secretar tehnic), Alexandru Cioara, Nicolae Burda, Pavel
Redac, Badea Coşa, Mihai Groza din partea S.C.B. Dintre atribuţiile sale
spicuim: stabilirea şi aplicarea măsurilor de prevenire şi împiedicarea pe
orice cale a contaminării porcilor cu boli infecto-contagioase produse de
virusuri; consiliile populare şi conducerile unităţilor interesate aveau
obligaţia de a asigura baza tehnico-materială; săptămânal, informa
telefonic modalitatea de aplicare a măsurilor; conducerea unităţilor care
224
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deţineau

porci avea datoria de a aplica regulile sanitar-veterinare şi de
efectuarea controlului zilnic al stării de sănătate a porcilor în
unităţile S.B.C. şi, săptămânal, în gospodării. În fermele crescătoare de
porci s-au adoptat următoarele măsuri: limitarea circulaţiei animalelor,
interzicerea accesului persoanelor străine, amenajarea la intrarea în fermă
a unor filtre, interzicerea intrării cu îmbrăcăminte şi încălţăminte de stradă
ori scoaterea echipamentelor din fermă; toate suinele tăiate erau examinate
de medicul veterinar22s.
În cadrul şedinţei din 6 aprilie 1979, Biroul Executiv al Sfatului
Popular a repartizat cele 28 de apartamente astfel: 13 pentru Consiliul
Popular (1 apartament la Cariera de Marmură, 3 apartamente la Şcoala
Generală Moneasa, 2 apartamente la Postul de Poliţie Moneasa, 1
apartament la Mina din Rănuşa, 1 apartament la Punctul Hidro Moneasa şi
5 la I.C.M.J. Arad), 10 pentru salariaţii Staţiunii Moneasa şi 5 pentru
servicul balnear Moneasa.
Cinci zile mai târziu, Sidonia Marian, membru al Biroului Executiv,
a expus necesitatea finalizarea construcţiei vestiarului la terenul de fotbal.
Ioan Groza, directorul Carierei de Marmură, a solicitat interventia
autorităţilor pentru ca salariaţii să primească făină de mălai.
La mijlocul lunii aprilie, Biroul Executiv a decis construirea unui
pod de 12 m.l. peste Valea Monesei în valoare de 28.000 lei, precum şi
extinderea reţelei de apă potabilă cu încă 600 m.l., investiţia ridicându-se la
72.000 lei.
în satul Rănuşa, în cursul aceleiaşi lunii, conducta de apă a fost
prelungită până la centrul minier. De atunci, sătenii dinspre Moneasa
aveau posibilitatea de a-şi trage conducta de acolo, iar ceilalţi separat. În
vederea atingerii acestor obiective, a fost votată contribuţia bănească a
locuitorilor pe anii financiari 1980-1982. Sumele rămase din aceasta au fost
folosite pentru construirea unor laboratoare la şcoala din localitate, a
trotuarelor şi îndiguirea Văii Moneasa.
Aleşii locali au aprobat, în şedinţa din 1 iunie, suma de „8.000 lei
din fondurile constituite ca beneficii la secţiile prestatoare de servicii ...
pentru procurarea cantităţii de 300 m.l. conductă zincată ... , necesară
realizării unui racord de la Sonda nr. 4 , a cărei debit de apă se revarsă în
râu, până la cotul conductei de la ştrand care aprovionează comuna".
Conducta era utilizată provizoriu, până la darea în funcţiune a Uzinei de
igienă;

I

Apă226.
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În şedinţa Biroului Executiv, din 20 iulie, desfăşurată în prezenţa
preşedintelui Dănilă Groza, vicepreşedintelui Mihai Groza, a membrilor
Teodor Beniuc şi Sidonia Marian, dar şi a secretarului Demetrescu
Augustin, s-a dezbătut problema reparării podului de la Rănuşa din locul
numit Ioţoc, pentru care era nevoie de 1.000 kg ciment, destinaţi zidirii
picioarelor. Totodată, s-au impus măsuri de amenajare a căminelor
culturale; terminarea gardului de la terenul de sport; astuparea şanţurilor
care au fost săpate pentru introducerea conductei de apă din centru
comunei.
Din anul 1979, destinele conducerii locale au fost preluate de
primarul desemnat, Teodor Beniuc (1979-1983).
În vremea acestµia, fostul edil Dănilă Groza, rămas în structurile de
conducere, a susţinut, în cadrul şedinţei Consiliului Popular Moneasa, din
4 ianuarie 1980, necesitatea procurării unui mijloc de transport care să
deservească interesele organismului sus-menţionat, dar şi a unităţilor
comerciale ale Cooperativei de Consum. Pledoaria lui făcea referire şi la
urgentarea lucrările de construcţie a blocurilor din faţa Consiliului
Popular; studierea posibilităţilor de înfiinţare a unei Asociaţii de Creştere a
Animalelor şi continuarea lucrărilor de înfrumuseţare a staţiunii.
Directorul Aurel Brad a solicitat definitivarea sistematizării Statiunii
'
Balneare, construirea unui WC public, crearea unor spaţii comerciale
corespunzătoare pentru Cooperativa Meşteşugărească, o intervenţie la
Consiliul Popular Judeţean în vederea alocării de fonduri destinate
igienizării Ştrandului, regularizării cursului Văii Moneasa, repopulării
păstrăvului, elaborării unui plan concret de înfrumuseţare a comunei, a
unităţilor comerciale, precum şi aprovizionării populaţiei cu produse
industriale şi agro-alimentare. Palfi Francisc a cerut deputaţilor
mobilizarea populaţiei pentru menţinerea curăţeniei apei Văii, interzicerea
aruncării în aceasta a diverselor reziduuri, precum şi impunerea unor
măsuri de protecţie a mediului înconjurător 227 .
D-na primar Maria Tudor (1983-1987) a asigurat continuitatea
vechilor proiecte. În timpul ei, activitatea Comisiei de Autoritate Tutelară
s-a intensificat, prin măsuri de supraveghere şi control al celor ocrotiţi,
„ verificând dacă părinţii se îngrijesc de sănătatea, dezvoltarea fizică a
copilor, educarea, învăţătura şi pregătirea lor profesională"228_
În intervenţia din 14 mai, inginerul Palfi Francisc a revenit asupra
problemei legată de holda de la mină, a cărei teren s-ar putea surpa, în
cazul unor ploi abundente. Din acelaşi raţionament era nevoie de
Ibidem
A.P.M., Consiliul Popular Moneasa, Lucrări privind organizarea
Biroului Executiv, 1.01.1986-31.12.1987, f. 3.
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şi desfăşurarea şedinţelor

interzicerea defrişării arborilor pe anumite porţiuni din deal. Maria Pop a
propus amenajarea pe vale a unor guri de aerisire pentru peşti. Sarcina
revenea pădurarilor229_
La scurt timp, dl inginer Palfi a înaintat Biroului Executiv Analiza
măsurilor

luate pentru

înlăturarea

efectelor

poluării

înconjurător şi

a

în care sublinia următoarele: ,,Pentru a evita poluarea
accentuată a râului Moneasa, Comitetul Executiv ar trebui să intervină la
judeţ, pentru darea în folosinţă cât mai grabnică a staţiei de epurare din
Moneasa. În momentul de faţă consumul de apă potabilă şi menajeră a
ajuns în Staţiunea Moneasa la 4-5 m/ secundă. Această cantitate de apă
ajunge prin canalizare direct în râul Moneasa, fără nici o tratare prealabilă.
Când debitul râului este mare, această cantitate de apă nu prezintă pericol,
dar în cazul apelor mici, pericolul este foarte mare, ştiind faptul că în aval
apa râului Moneasa este folosită atât pentru alimentarea cu apă potabilă a
oraşului Sebiş, cât şi pentru adăparea şeptelului de animale din Dezna,
Buhani, Donceni şi Prăjeşti"230.
În şedinţa din 12 iulie, Ioan Groza s-a declarat mulţumit de
finalizarea lucrărilor de alimentare cu apă în Moneasa şi Rănuşa şi de
reparaţiile de întreţinere a şcolii. Acţiunile de îndiguire erau în derulare,
fapt ce l-a determinat să propună implicarea muncitorilor de la Cariera de
Marmură. Acelaşi a susţinut mobilizarea locatarilor în vederea executării
lucrărilor de acoperire a blocului. Nuţu Voian a susţinut că erau defecţiuni
la reţeaua de apă-canalizare a imobilului, remedierea lor depinzând de
implicarea unui instalator disponibil duminica. Cu acel prilej, a fost
adoptat tabelul nominal cu locatarii blocului cu 16 apartamente 231.
Conform Procesului verbal încheiat în 2 septembrie acelaşi an, Ioan
Rus a solicitat eliberarea atelierelor pentru a se putea desfăşura cursurile
şcolare. În continuare arăta că nu exista un loc pentru păstrarea şi folosirea
mijloacelor de învăţământ; profesorul de sport avea nevoie de spaţiu
pentru a-şi desfăşura activitatea, iar lucrarea pentru repararea şi punerea
jgheaburilor trenează. Ioan Groza a adăugat că erau necesare unele măsuri
pentru repararea clădirii grădiniţei232.
O intensă dezbare a Biroului Executiv s-a conturat în jurul
problemei legate de spaţiul ocupat de Staţia Hidro Moneasa, care „de iure"
era a şcolii. Se arăta la 14 octombrie 1986 că în acea locaţie, ce cuprindea 6
camere, trebuiau amenajate atelierele şcolare şi sala de sport. Palfi Francisc
a solicitat un răgaz până la data 30 martie 1987, când putea elibera câteva

prevenirii

poluării

mediului

Ibidem, f. 144.
Ibidem, f. 151.
231 Ibidem, f. 128-129.
232 Ibidem, f. 122-123.
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săli şi,

apoi, treptat celelalte, după ce Direcţia Apelor Crişuri va include în
buget edificarea unuia nou. Mai mult, d-na Maria Tudor a conchis că, în
anul 1981, când acest spaţiu a fost închiriat sus numitei instituţii s-a comis
o ilegalitate. În cadrul aceleiaşi şedinţe, cele 4 apartamente rămase din
blocul cu 16 locuinţe au fost repartizate acelor solicitanţi care îndeplineau
criteriile le gale 233 .
Directorul Staţiunii Moneasa, Aurel Brad, în cadrul şedinţei
Biroului Executiv din 5 decembrie, a subliniat necesitatea executării unor
lucrări de îmbunătăţire şi cea de turnare a şarpantei la blocul cu 28 de
locuinţe. Acestea a propus reverificarea locatalilor conform legislaţiei în
vigoare, înainte de a prelua blocul de garsoniere al IACMJ-ului. Ioan
Groza a arătat că încălzirea la blocul 28 urma a se executa conform
proiectului de construcţie, iar coşurile să fie amplasate în exterior. Simion
Tomoioagă a arătat că acelaşi imobil a suferit o serie de degradări, care nu
se datorează exclusiv locatarilor. Aceştia au solicitat repararea coloanei de
apă, fiind dispuşi a contribui material şi financiar.
Vechea preocupare faţă de şeptelul animalier al comunei a
înregistrat carenţe. Acestea s-au datorat, potrivit Procesului verbal din 19
februarie 1987 al Biroului Executiv al Primăriei Moneasa, în mare parte,
modernizării comunei şi Statiunii Moneasa. Angrenati în activitătile
economico-turistice, localnicii au renunţat treptat la această îndeletnicire,
organele locale fiind nevoite să apeleze la ciobani din alte judeţe. Asistenţa
sanitară veterinară a fost asigurată de Dispensarul Sanitar-Veterinar din
Dezna.
Revenind la modernizările din infrastructură, în primul trimestru
al anului 1987 au fost finalizate lucrările de construţii şi reparaţii a
trotuarelor în Moneasa. Odată cu aducerea dalelor de beton de la Ineu
lucrările au continuat la Rănuşa. Ele au fost îngreunate de transportul
acestora şi lipsa motorinei.
În acelaşi an, persoanelor îndreptăţite le-au fost repartizate locuinţe
din Fondul Locativ de Stat234.
Viceprimarul Ioan Rus a raportat că în anul 1987 investiţiile în
·comuna Moneasa au implicat următoarele resurse financiare: alimentarea
cu apă în Rănuşa - 32.450 lei; reparaţii la drumul judeţean - 70.000 lei,
sumă virată în contul D.J.D.P. Arad; îndiguirea Văii Moneasa; întreţinerea
şcolii şi reparaţii la canalizare - 12.000 lei; reparaţii curente la clădirea
Consiliului - 6.000 lei; reparaţii la Dispensarul Uman - 8000 lei.
f

I
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În satul Rănuşa au fost executate următoarele lucrări: repararea şi
întretinerea trotuarelor - 350 m 2, stabilindu-se 350 zile de muncă cu
braţele; întreţinerea şi reparaţia drumurilor, 300 de zile cu braţele, 42 cu
atelajele cu tracţiune animală şi 36 cu atelajele cu tracţiune mecanică;
regularizarea văii şi consolidarea malurilor pe o porţiune de 500 m, cu 180
de zile de muncă cu braţele, 39 cu atelajele cu tracţiune animală şi 36 de
zile cu tracţiune mecanică; reparaţii ale podurilor şi podeţelor - 60 de zile
cu braţele; curăţat păşune - 144 zile muncă, extragere piatră spartă pentru
îndiguiri 200 mc - 140 zile constribuţie în muncă cu braţele.
La 2 noiembrie 1987, d-na contabil al Biroului Executiv al
Consiliului Popular Moneasa, Maria Ciupertea a solicitat constituirea
Comisiei de Inventariere în baza HCM 185/1970. Din aceasta au făcut
parte: Teodor Moisă - secretar Birou Executiv, preşedintele comisiei; Ioan
Rus - vicepreşedintele Biroului Executiv, secretarul comisiei; membrii:
Vasile Draghici (secretar şcoală); Florica Neagu (tehnician constructor);
Florina Oprea (agent agricol). Au fost constituite subcomisiile de
inventariere: 1. Consiliul Popular, Bloc, Dispensar: Ioan Rus (preşedinte) şi
Florica Neagu (secretar); 2. P.S.I. şi Gospodărie Comunală: Teodor Dănilă,
(preşedinte) şi Teodor Moisă (secretar); 3. Magazie materiale, imprimate cu
regim special: Neagu Florica (preşedinte) şi Florina Oprea (secretar); 4.
Şcoala Moneasa: Vasile Draghici (preşedinte) şi Dorina Cociuba (secretar);
5. Şcoala Rănuşa, Cămin Rănuşa, Cămin Moneasa, Bibliotecă: Teodor
Dănilă (preşedinte) şi Găvrilă Draghici (secretar); 6. Grădiniţa Moneasa,
Grădiniţa Rănuşa: Florina Oprea (preşedinte) şi Hortensia Dronca,
(secretar); 7. Tâmplărie, Croitorie, Ateliar mecanic, Mase plastice,
Transport: Ioan Rus (preşedinte) şi Florica Neagu (secretar).
Cornel Gavrilă a expus, în şedinţa Biroului Executiv din 27
noiembrie 1987, faptul că s-au comandat grinzi de beton de la Giurgiu
pentru reparaţia podurilor şi construirea celui de la UNCAP. Aceste
activităti s-au bucurat de sustinerea directorului de la Cariera de Marmură
şi de angajaţii acesteia2Js.
I

I

4. Administraţie şi politici postdecembriste
Activitatea administrativă a conducerii locale, între anii 1988-1990,
înregistrază un hiatus din pricina lipsei documentelor. Comuna a fost
condusă de edilii Cornel Gavrilă (1987-1989), Constantin loja (11 octombrie
1989-21 decembrie 1989), Spiridon Groza, preşedintele Consiliului
Provizoriu de Uniune Naţională (22 decembrie 1989-1 martie 1990).
Pentru o scurtă perioadă, dl Sorin Galea (9 ianuarie 1990 - 13 iunie
1991), a fost desemnat ca primar, prin Hotărârea nr. 1/9 ianuarie 1990 a
235
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Consiliului Comunal al Frontului Salvării Naţionale. Având în vedere
Decretul-Lege nr. 61/1989 privind constituirea, organizarea şi funcţionarea
Consiliului Frontului Salvării Naţionale (F.S.N.) şi al consiliilor teritoriale
ale acestuia, au fost desemnaţi: dl Sorin Galea- primar al comunei
Moneasa; dl. Teodor Moisă- secretar; d-nii Miron Bortiş, Ioan Groza,
Cornel Marian - membrii. Preşedintele Consiliului Comunal al F.S.N. a
fost profesorul Spiridon Groza, iar secretar al aceluiaşi organism
învăţătorul Gavrilă Draghici236_
În primăvara aceluiaşi an, prin Decizia nr. 4/12 martie, a fost
constituită Comisia de urbanism a comunei Moneasa din care au făcut
parte: preşedinte: Sorin Galea, primar; secretar: Florica Neagu, tehnician
construcţii; membrii: Spiridon Groza, Palfi Francisc, Pavel Lupşa, Milivei
Roţcov, Teodor Moisă, Ştefan Crişan, Alexandru Jidoi, Ioan Rusu,
Alexandru Fetea. În Procesul verbal au fost consemnate discuţii referitoare
la: cererea dlor Gheorghe Groza şi Mircea Oneţiu referitoare la construirea
unei întreprinderi şi a unui local-restaurant; cea a comunităţii baptiste din
Arad de construire a unui azil pentru bătrâni, a unei case de odihnă penhu
baptiştii din ţară şi străinătate, precum şi a unei biserici în cadrul acestui
complex; se supune dezbaterii vânzarea locuinţelor din Fondul Locativ de
Stat. La acel moment, acestea au rămas în stadiu de proiecte.
La 27 aprilie 1990, d-nei Doina Anghelache i s-a aprobat dreptul de
a înfiinţa o asociaţie familială, care avea ca scop producerea şi desfacerea
produselor alimentare şi a răcoritoarelor.
Timp de 21 de ani, primarul Condea Terentie (13 iunie 1991- 2012)
a reprezentat interesele comunei.
La 13 iunie 1991, în şedinţa de lucru a Consiliului de Conducere al
Primăriei Moneasa, prezidată de sus numitul edil, au fost eliberate
autorizaţiile funcţionare pentru locuitorii Terentie Condea - cazan ţuică;
Doina Marian - atelier fotografic; Cornelia Jidoi - magazin alimentar;
Crăciun Dale - atelier de tâmplărie. Administraţiei Permanente a Taberelor
i s-a atribuit, în 18 aprilie 1991, terenul în scopul continuării construcţiei
taberei pentru copiii.
Licitaţia pentru spaţiile comerciale stabilită în data de 30 iunie 1991
a fost organizată de o comisie prezidată de primarul Terentie Condea,
secretarul Teodor Moisă, casierul Lazăr Şodinca şi membru al Consiliului
de conducere, Marian Cornel. Spaţiul din zona bărci-lac-parcare a fost
licitat de d-na Doina Anghelache, terenul din zona centrală a satului
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A.P.~., Consiliul Local al Comunei Moneasa (C.L.C.M.),
Moneasa. 1990-1991, f. nenr.
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Şedinfe

Consiliu Comunal

Rănuşa de-o parte şi de alta a magazinului CPADM de către Vasile Pele,

iar zona căruţelor-campare de către Mircea Oană 237 .
După desfăşurarea alegerilor, în cadrul şedinţei din 21 februarie
1992, Terentie Condea a fost validat în funcţia de primar, obţinând 552 de
voturi, din 800 liber exprimate. Marian Cornel a fost desemnat în cea de
viceprimar. Consilierii validaţi, în temeiul Legii 69/1991 privind
administraţia publică locală, au fost: Ioan Groza, Miron Bortiş, Vasile
Draghici, Cornel Marian, Eugenia Heredea, Alexandru Jidoi, Palii
Francisc, Nicolae Ancuţa, Ioan Toderaş, Florina Oprea, Moise Coste.
Atunci, s-au constituit următoarele comisii pe domenii de activitate: 1.
Comisia pentru Programul de Dezvoltare Economico-Socială, BugetFinanţe, Administrarea Domeniului Public şi Privat al Comunei,
Agricultură, Gospodărie Comunală, Protecţia Mediului, Servicii, Turism şi
Comerţ: Ioan Groza, Moise Coste, Palii Francisc, Miron Bortiş şi Alexandru
Jidoi; 2. Comisia pentru Învăţământ, Sănătate, Cultură, Protecţie Socială,
Activităţi Sportive şi Agrement: Vasile Draghici, Eugenia Heredea, Ioan
Toderaş; 3. Comisia pentru Administraţie Publică Locală, Juridică,
Apărarea Ordinii şi Liniştii Publice, a Drepturilor Cetăţenilor: Florina
Oprea, Nicolae Ancuţa, Sorin Galea.
Pentru a preîntâmpina creşterea numărului şomerilor, la 1 martie
1992, dl Nicolae Ancuţa a propus vinderea Hotelului Moneasa, bazei de
tratament şi alimentaţie publică. Dl Palii Francisc a arătat în mai multe
rânduri că mina din Rănuşa era un real pericol pentru localnici.
În primăvara aceluiaşi an, în data de 11 aprilie, senatorul Spiridon
Groza a supus atenţiei aleşilor locali necesitatea valorificării resurselor de
marmură şi lemn. Într-o primă etapă, s-a vizat consultarea unor experţi
din Italia, care să examineze calitatea marmurei. Expertiza lor era evaluată
în natură, fiind eşalonată pe mai mulţi ani. Eugenia Heredea a vorbit
despre oportunitatea înfiinţării unei societăţi pe acţiuni, nu una mixtă, în
cadrul căreia Primăria să deţină un pachet de acţiuni. Dl Condea a propus
vinderea cabanei IFET, iar banii rezultaţi să fie utilizaţi pentru repararea
cabanei METEO. Deoarece S.B.C. nu a achitat valoarea căsutelor, ele intrau
din nou în patrimoniul Primărie, ca dealtfel şi Uzina de Apă238_
O lună mai târziu, a venit o altă solicitare din partea directorului
Complexului Turistic Sântana, Teodor Moroşteş. Acesta dorea obţinerea
unui teren cu chirie lângă Staţia de Epurare, în vederea construirii unei
anexe pentru creşterea porcilor, deoarece cea existentă a fost desfiinţată la
cererea organelor sanitare.
I

237
238

Ibidem
A.P.M., C.L.C.M., Şedinţele Consiliului Local. 21.02.1992-10.12.1992, f. nenr.
161
https://biblioteca-digitala.ro

În temeiul Hotărârii, din 28 mai, a Comisiei pentru Învăţământ,
Sănătate, Cultură, Protecţie Socială, Activităţi Sportive şi Agrement,
formată din Eugenia Heredea, Ioan Toderaş, Vasile Draghici, au fost
repartizate locuinţele construite din Fondul Spaţiului Locativ.
La 29 iunie 1992, Adela Ciupertea, contabil la Primăria Moneasa, a
subliniat necesitatea aprobării unui transfer de bani la articolul bugetar
destinat căminelor culturale, în vederea efectuării plăţii muncitorilor, care
au lucrat la Căminul Cultural din Moneasa.
Primarul Condea Terentie, în prezenţa celor 19 consilieri şi a
reprezentantului Tribunei Aradului, dl Ţica, a solicitat, în şedinţa din 6
august 1992, suplimentarea fondurilor în vederea finalizării lucrării de
extindere a apei, a drumului din Rănuşa, a lucrărilor de renovare a
Căminului Cultural din Moneasa, a celor de întreţinere a Primăriei. A
arătat că pentru postul de bibliotecar nu s-a prezentat nimeni din
localitate. Exista doar o cerere dintr-o altă aşezare. Dl Coste solicita
achiziţionarea unei noi centrale pentru Hotelul UNCAP239 •
Demersurile directorului Complexului Romgera Sântana, Aurel
Brad, pentru obţinerea unui teren corespunzător criteriilor sanitarveterinare în vederea construirii unei gospodării anexe de creştere a
porcilor şi vacilor, au continuat şi în anul 1993, acesta adresând o solicitare
autorităţilor locale, în 11 ianuarie 240 •
Domnul primar Terentie Condea a prezentat, în data de 24
ianuarie, obiectivele şedinţei. Acesta a făcut referire la realizările anului
anterior, precum extinderea canalizării cu apă în Smelţ, reparaţii la
Căminul Cultural şi Primărie, asfaltarea drumului de la Rănuşa, parţial
realizată, procurarea unor utilaje şi a materialelor pentru podul din sat,
stabilirea impozitelor şi taxelor locale. Pentru anul sus menţionat urmau a
fi continuate proiectele aflate în derulare, precum asfaltarea drumurilor
adiacente celor principale şi amenajarea unui gater.
Consiliul Local a supus dezbaterii, la întrunirile din 1 şi 5 martie,
subiectul referitor la pericolul care-l reprezenta pentru locuitorii satului
Rănuşa holdele de steril de la exploatarea minieră aparţinând de
E.M.Bihor-Ştei şi executarea unor lucrări de tubare a văii în această zonă.
La discuţie au participat şi inginerul Traian Ţig şi consilierul Biscăteanu,
prilej cu care a fost aprobată Hotărârea nr. 8/1992 a cărei conţinut sublinia
necesitatea finalizării lucrărilor de protejare ecologică a satului.
Continuarea proiectelor de asfaltare a drumului din Rănuşa şi
terminarea podului din Grădina Mare a impus găsirea unor noi resurse
23 9
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financiare. În 27 septembrie, aleşii locali au estimat şi costurile altor lucrări,
astfel: montarea podului din fier - 2.000.000 lei; grizile de fier şi tabla au
fost procurate, manopera urmând a fi efectuată de Societatea „Sebişana".
Pentru cele două lucrări au fost alocaţi 6.000.000 lei din cei disponibili,
realizaţi din vânzarea utilajelor şi exploatarea marmurei.
Axele prioritare ale administraţiei conduse de primarul Terentie
Condea, au fost expuse într-o adresă înaintată, la 29 octombrie acelaşi, dlui
preşedinte al României Ion Iliescu, având următorul conţinut:

„Domnului Preşedinte Ion lliesrn
Din partea membrilor Consilillllli Local al Comunei Moneasa, juder11l
Arad, venim în fara dllmneavoastrii Cil llrmiitoarele solicitări:
1. Comuna Moneasa din j11de(l1l Arad este rnnosrntii Î1l rarii ca Staţillne
Balneo-Climatericii. În acest sens vii solicităm sii 11e sprijiniri în relansarea
activităţii hiristice, eventual prin dirijarea spre !vioneasa a 11nor i1westitori străini
sau a unor fonduri destinate turismului.
2. Întrucât în Moneasa există o importantă rezen 1ii de 111arn111rii roşie şi
neagră, vii nigiim sii ne sprijinifi în valorificarea acesteia prin găsirea 11nor
parteneri străini interesaţi de această activitate.
3. Vii solicităm sii inten,enifi la Guvern pentrn urgentarea trecerii în
patrimoniu public şi privat al comunei a llnor b!lnuri şi valori de interes local,
întrucât propunerile noastre în acest sens, ftirnte în baza Hotiiriirii Guvern11lui
nr. 113/1992, au fost înaintate încă din lllna augllst 1992, urmând a fi validate
prin lzotăriire de Guvern.
4. Din partea locllitorilor din Moneasa, comunii din zonă de mu11te,
necooperativizată, cu terenuri nefertile, categoria a IV-a, şi cărora li s-a restituit
ciite 1 ha de teren cu vegeta/ie forestierii, avem nigiimintea sii propllnefi un
amendament la Legea nr. 18/1991, în sensul ca şi acestor oameni sii li se restituie
în completare plinii la 10 ha de pădure, avându-se în vedere deci cii aceşti oameni
se consideră nedreptăţiţi deoarece în zonele de şes s-au atribllit, conform Legii nr.
18/1991, până la 10 Iza teren agricol, care considerăm cii nu este echivalent cu 1 ha
teren vegetaţie forestierii.
Din partea membrilor Consiliullli
Local al Comunei Moneasa
Primar
Condea Terentie
Bilanţul

Secretar
Moise Teodor'' 241 .

anului 1993 a fost consemnat în Procesului verbal din 28
decembrie 1993, cu prilejul şedinţei ordinare. Atunci, edilul a expus
următoarele realizări: finalizarea lucrărilor la Podul de la Balint,
executarea asfaltului de la Rănuşa, muncitorii urmând a săpa şanţurile şi a
241
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executa rigolele de scurgere; repararea interiorului Primăriei, a Căminului
Cultural din Rănuşa şi exteriorului Căminului Cultural din Moneasa. A
propus pentru perioada următoare amenajarea Căminului Cultural din
Moneasa şi amenajarea unui muzeu sătesc24 2_
Potrivit Hotărârii din 27 ianuarie 1994 a Conlisiului Local, blocul de
locuinţe, situat în apropierea Ocolului Silvic şi a Căminului Cultural, urma
a fi vândut dobânditorilor. De asemenea, aleşii locali au decis
,, ... închirierea unor terenuri proprietate de stat pentru a fi folosite în alte
scopuri decât producţia agricolă sau silvică de către persoane fizice sau
juridice, agenţi economici în zona blocurilor de locuinţe, precum şi a
spaţiilor aferente clădirilor care constituie unităţi comerciale sau de
prestări servicii".
În temeiul art. 29 din Legea 69 / 1991, Primăria a stabilit, în aceeaşi
dată, majorarea următoarelor taxe şi impozite: 1. Impozit pe teren agricol
la populaţie - 50%; 2. Impozit pe venit meseriaş şi a altor persoane fizice
independente şi asociaţii familiale: meseriaşi - 15%, comercianţi - 25%; 3.
Impozitul pe clădirile populaţiei - 30%; 4. Taxă de timbru de la populaţie 25%; 5. Taxe pentru eliberarea autorizaţiilor în domeniul construcţiilor 40%; 6. Taxe de publicitate, afişaj, reclame - 40%; 7. Taxe de şedere în
staţiune - 40%; 8. Taxe pentru folosirea locurilor publice de desfacere 40%; 9. Penalităţi şi majorări pentru venituri nevărsate în termen - 50%.
O lună mai târziu, în data de 31 martie, s-a propus concesionarea
terenului Popicăriei, achiziţionat, în 8 octombrie 1993, de către Ioan
Grigorie Druia de la S.C. Moneasa S.A.
În şedinţa extraordinară din 17 mai, consilierii au decis ca edificiul
de pe Lacul de Agrement, proprietate a S.C. Moneasa S.A., împreună cu
lacul să fie concesionate. Terenul insulei urma a fi concesionat la preţul de
pornire de 2836 lei/mp, ,, ... preţul de pornire de 70 lei/mp/an pentru
închirierea lacului ... durata concesiunii terenului la 50 de ani şi termenul
de achitare a taxelor de concesiune la 15 ani. Durata de închiriere a lacului
s-a propus să fie de 25 de ani. Taxele să fie recalculate anual" 243 .
Consilierul Miron Bortiş a propus, la 20 iulie, continuarea asfaltării
drumului din Smelţ până la Cabana lui Tulbure, respectiv Floruţ, al celui
de lângă Vale din Rănuşa, achiziţionarea unei combine pentru comună,
extinderea reţelei telefonice măcar cu 2-3 posturi pe Valea Rănuşa. Acelaşi
a solicitat găsirea unor soluţii pentru valorificarea minereului steril de pe
Valea Rănuşa, rămas în urma închiderii minei. Iniţiativele au fost sprijinite
de către consilierul Ioan Groza. În completare, Nicolae Ancuţa s-a
242
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pronunţat

pentru vânzarea cabanelor de la Izoi, aflate în patrimoniul
Consiliului.
Edilul local, în şedinţa din 29 august, a expus costurile proiectul de
amenajare a Peşterii de la Băi. Acestea s-au ridicat la 217.000.000 lei.
Proiectul a fost susţinut de inginerii speologi ai Institutului Speologic
Bucureşti în faţa conducerii Consiliului Judeţean. Pentru această investiţie,
Primăria va primi suma de 1.000.000 lei din planul de investiţii. Acesta
cuprindea două direcţii: una de amenajare turistică şi alta de captare a
apei, ultima parte fiind suportată de către Regia Apă Canal.
O lună mai târziu a fost reorganizată Comisia de Promovare şi
Încadrare în Muncă. Preşedinte a fost desemnat Miron Bortiş, iar membrii
Vasile Draghici şi Eugenia Heredea244 •
Din Raportul Comisiei Economice privind activitatea desfăşurată
de la alegerile din 21 februarie 1992 şi până la finele anului 1994 rezultă că
aceasta a susţinut programul de dezvoltare economico-social, bugetfinanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură,
gospodărie comunală, protecţia mediului, servicii turism-comerţ. A
manifestat interes şi implicare în proiectul de asfaltare a drumului de la
Rănuşa, promovat încă din şedinţa din 28 decembrie 1993. În acest scop au
fost utilizaţi 800.000 lei din buget de la capitolul cheltuieli materiale şi alţi
2.050.000 lei de la activităţile legal constituite în vederea achitării parţiale a
manoperei aferente acestuia. Membrii Comisiei au analizat situaţia
lucrărilor în cadrul şedinţei din 29 septembrie 1994, sesizându-se o
estimare a lucrărilor la 32.000.000 lei, fapt ce i-a determinat să solicite
aprobarea plăţii lucrărilor către secţia de drumuri Sebiş. În baza Hotărârii
nr. 113/1992 au adoptat măsuri pentru defalcarea şi trecerea în
patrimoniul comunelor a bunurilor şi valorilor de interes local din
domeniul public şi privat al Statului şi au constituit subcomisii comunale
pentru efectuarea acestor propuneri. În şedinţa din 11 aprilie 1992, au decis
concesionarea terenurilor de construcţie de pe Pietroasa, în urma licitaţiei
din 30 august 1992. Acelaşi organism a venit cu proiecte de hotărâri
referitoare la dezmembrarea unor terenuri, parcelarea şi întăbularea lor,
pentru blocurile de 16 apartamente, pentru terenurile concesionate de pe
Pietroasa şi pentru clădirile cuprinse de la numerele de casă 231-238. Au
susţinut menţinerea activităţii gospodăriri comunale pentru ridicarea
gunoiului menajer, precum şi necesitatea dării în exploatare turistică şi de
agrement a lacului cu bărci şi a insulei.
Dl Ioan Groza a propus, în data de 26 octombrie, punerea câtorva
cupe de asfalt şi în faţa alimentarei din satul Rănuşa, iar la Moneasa să fie
2«
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la Piatra cu Lapte şi să fie introdusă canalizarea.
În urma întrebărilor dlui Moise Coste, dl primar a arătat că drumul pe
Valea de la Rănuşa a fost asfaltat până la nr. 90, aproximativ 700 m de la
Biserica Ortodoxă. Cu privire la situaţia peşterii, acesta a arătat că planul
de fezabilitate a fost supus aprobării Ministerului Finanţelor. Dl Bortiş a
supus atenţiei scoaterea la licitaţie a Cabanei Izoi pentru a evita o
degradare avansată.
Potrivit Hotărârii nr. 28/21 noiembrie 1994, impozitul pe clădiri a
fost fixat în funcţie de zonă. Satul Moneasa, zona A de la nr. 57-259,
excepţie făcând 244, 255, 257 şi 258 şi zona B de la 1 la 56 şi 259-318.
Altele proiecte ale edilului local, consemnate în Hotărârea nr. 27
făceau referire la cumpărarea din banii disponibili a unor materiale pentru
construcţii, iar la anul ţiglă, ciment, piatră. Ţigla urma a fi folosită pentru
Primărie şi Cabana Izoi; blocurile mari de piatră pentru Valea de la
Rănuşa; mozaicul să fie montat în curtea bisericii, iar blocurile de andezit
de la intrarea în statiune
să fie mutate la intrarea în comună. Atentia sa s-a
'
.
îndreptat şi spre achiziţionarea pietrei şi cimentului pentru regularizarea
Văii Moneasa, spre construirea unei arteziene la bolovanul din centrul
civic şi un monument al eroilor. Miron Bortiş a cerut delimitarea barăcilor
miniere de terenul căminului şi şcolii din Rănuşa.
La 14 decembrie 1994, conform Hotărârii nr. 23, cu şapte voturi
pentru şi unul contra s-a aprobat propunerea de a începe demersurile
pentru decretarea Monesei ca oraş2 4 s_
Două luni mai târziu, în data de 28 martie 1995, Exploatarea
Minieră Bihor a solicitat în baza Deciziei nr. 113, din 26.11.1990, emisă de
Ministerul Mediului să-i fie eliberat avizul de explotare în vederea
obtinerii autorizatiei de mediu de la A.S.P.M. Arad. Peste două zile, a fost
'
'
acordat avizul de exploatare minieră acestei Societăţii, condiţionată fiind
de respectarea măsurilor de protecţie a mediului şi a locuitorilor din
Rănuşa. La 27 aprilie 1995, aleşii locali au discutat despre situaţia minei
din Rănuşa. Primarul Condea Terentie a informat că a fost dat un aviz
verbal la cererea depusă de sus numita societate, urmând a fi discutată cu
aceasta problema amenajării Văii Rănuşa. Chestiunea era destul de
spinoasă în condiţiile în care lucrările de tubare nu erau finalizate.
Consilierii nu au fost de acord să li se dea avizul de exploatare până când
nu erau îndeplinite toate criterii de protecţia a m,'.iiului, iar minereul să fie
transportat prin galerii subterane pe Valea Lung· ,i, apoi, în Bihor.
La 27 iulie, edilul a dat citire solicitării Cultului Penticostal din
România de a instala un cort pe un teren în vederea organizării unei tabere
24s
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religioase. Cei prezenţi au acordat un răspuns pozitiv. Din taxele
percepute pentru închirierea terenului sportiv se putea susţine asociaţia şi
echipa de fotbal locală. La aceeaşi dată a fost aprobat prin Hotărârea nr. 11
a Consiliului Local Moneasa acordul de reprezentare a intereselor în
domeniul valorificării unor resurse şi zone de interes local de către
Agenţia de Promovare şi Dezvoltare Arad.
Dintr-un Raport privind gradul de fertilitate al terenurilor din zona
comunei Moneasa al Centrului Agricol rezultă că ele au fost încadrate în
zona V de fertilitate. Motivele invocate au fost: terenurile din zonă se
caracterizează printr-o reacţie acidă în proporţie de 80%, sunt situate în
zone de deal cu pante mari, unde se lucrează cu atelaje şi cu tracţiune
animală, producţiile sunt mici aproape la toate culturile, din cele 734 ha de
teren agricol, 438 sunt terenuri degradate, din care 10 ha arabil, 409 ha
păşuni, 9 ha fâneţe naturale, iar 26 ha prezintă eroziune de suprafaţă.
Aleşii locali au fixat, în şedinţa din 18 decembrie, următoarele
criterii de evaluare a veniturilor nete lunare realizate din creşterea şi
valorificarea animalelor: pentru animale mari (vaci, bivoliţe )-1500 lei/ lună;
pentru porcine şi păsări-fără venituri; pentru oi, capre-250 lei/lună; pentru
cabaline-4.150 lei/lună, pentru posesorii de atelaje-20.000/lună 246 . S-a
stabilit un venit de 6.000 lei/lună pentru femeile apte de muncă şi
neangajate şi 8.000 lei pentru bărbaţii care prestează diverse munci
ocazionale de minim 2 zile.
La sfârşitul lunii ianuarie a anului 1996, consilierii locali au decis
înfiinţarea unui post de referent care să pună în aplicare prevederile Legii
nr. 67 /1995 pentru acordarea ajutorului social. În aceeaşi zi, a fost stabilită
o taxă specială anuală de ridicare a gunoiului (1.000 lei/ persoană), iar cu
societăţile comerciale urmau a fi încheiate contracte de prestări servicii, de
care se ocupau viceprimarul Cornel Marian şi casierul Lazăr Şodinca247. O
lună mai târziu, au înfiinţat un post de muncitor necalificat, îngrijitor al
parcului public, în cadrul Gospodăriei Comunale a Consiliului Local
Moneasa24B.
Conducerea a aprobat, în data de 28 martie, criteriile de evaluare a
veniturilor nete anuale realizate din creşterea şi valorificarea animalelor
(bovine: vaci, bivoliţe: 180.000 lei; boi, bivoli: 300.000 lei; viţei până la 6
luni: 60.000 lei; tăuraşi: 120.000 lei; porcine: 60.000 lei; ovine: 12.000 lei;
A.P.M., C.L.C.M., Şedinfele Consiliului Local Moneasa. 26.01.1995-18.12.1995, f. nenr.
Idem, Şedinţe Consiliul Local Moneasa. Ianuarie 1996, f. nenr.
248 Idem, Şedinţele Consiliul Local Moneasa. Februarie 1996, f. nenr. (La şedinţă au participat
următorii: Eugenia Heredea (absentă), Florina Oprea, Palfi Francisc (absent), Vasile
Draghici, Ioan Groza, Moise Coste, Ioan Toderaş, Sorin Calea, Alexandru Jidoi, Miron
Bortiş, Nicolae Ancuţa.)
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caprine: 12.000 lei; cabaline: cai: 360.000 lei; măgari: 120.000 lei; catâri:
180.000 lei; păsări: raţe: 5.000 lei; găini: 7.000 lei; gâşte: 6.000 lei; curci:
10.000 lei; familie de albine: 20.000 lei; iepuri de casă: 6.000 lei, nurci,
nutrii: 15.000 lei); Au fost stabilite taxele de păşunat anuale pe cap de
animal: animale adulte bovine, bubaline, cabaline: 3.000 lei; tineret bovin,
bubalin, cabalin: 1.500 lei; ovine adulte şi tineret ovin şi caprin: 10.000
lei249.
Din Ordinul nr. 279/ 6 iunie 1996, al prefectului judeţului Arad,
privind convocarea consiliilor locale în şedinţa de constituire a acestora în
urma alegerilor din 2 iunie 1996 şi în baza prevederilor art. 113 din Legea
69/1991, modificată prin Legea nr. 94/1996 şi republicată, s-a ordonat
alegerea comisiei de validare, validarea mandatelor consilierilor aleşi,
prezentarea rezultatului validării alegerii primarului, depunerea
jurământului de către consilieri şi constituirea legală a Consiliului local;
alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului; depunerea jurământului de
către
primar; alegerea viceprimarului (viceprimarilor); aprobarea
comisiilor pe domenii de specialitate, a numărului şi componenţei
acestora; aprobarea Regulamentului de funcţionare al consiliilor locale;
aprobarea Programului principalelor acţiuni şi activităţi ce urmează a fi
realizate în anul 1996, în prezenţa reprezentantei prefectului dl Dina
Gheorghe. Şedinţa s-a desfăşurat în data de 18 iunie, ora 12, în sediul
Căminului Cultural.
Potrivit continutului Hotărârii nr. 1, din 18 iunie, Comisia de
Validare a fost compusă din: Cristian Jidoi, Nicolae Ancuţa şi Moise Coste.
Din Raportul acesteia rezulta că numărul total al alegătorilor din
circumscripţia
electorală
potrivit listelor electorale permanente
suplimentare, separate şi speciale a fost de 948. Dintre aceştia, 763 s-au
prezentat la vot. Numărul voturilor validate a fost de 720, iar al celor nule
43. Din numărul total al voturilor valabil exprimate, partidele politice au
obtinut următoarele rezultate: Partidul Democratiei Sociale din România 206; Conventia Democratică din România - 203; Uniunea Social
Democratică - 113; Mişcarea Ecologistă din România - 66; Partidul
Democrat Agrar din România - 53; Candidat independent - 49; Partidul
Socialist al Muncii - 30. Candidaţii aleşi în Consiliul au fost: Cristian Jidoi
(P.S.D.R.), Nicolae Groza (P.S.D.R.), Cornel Marian (P.S.D.R.), Ioan Rus
(C.D.R.), Nicolae Ancuţa (C.D.R.), Ioan Bo ş (C.D.R.), Marin Suciu
(U.S.D.), Ioan Oprea (M.E.R.), Moise Coste (P.L -\..R.), Ilarie Jidoi (candidat
independent). Prin Sentinţa civilă nr. 317/1996 şi în urma şedinţei din
camera de Consiliu, a fost desemnat ca primar al comunei Moneasa dl
I
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Terentie Condea, pentru un nou mandat. Cu această ocazie, edilul Terentie
Condea, viceprimarul Cornel Marian şi consilierii sus menţionaţi au depus
jurământul.

Ulterior, au fost constituite comisiile de specialitate. Comisia
pentru Programe de Dezvoltare Economico-Sociale, Buget-Finanţe,
Administrarea Domeniului Public şi Privat al Comunei, Agricultură,
Gospodărie Comunală, Protecţia Mediului, Servicii, Turism şi Comerţ era
formată din: Moise Coste, Ioan Rus, Nicolae Ancuţa, Ioan Oprea; cea
pentru Învăţământ, Sănătate, Cultură, Protecţie Socială, Activităţi Sportive
şi de Agrement: Mircea Coroi, Cristian Jidoi, Ionel Boloş; cea pentru
Administraţie Publică Locală, Juridică, Apărarea Ordinei şi Justiţei
Publice, a Drepturilor Cetăţenilor: Barie Jidoi, Marin Groza, Marin
Suciu 250 •
Bugetul Consiliului Local Moneasa cuprindea următoarele resurse
financiare, consemnate în Hotărârea nr. 9/ 4 iulie: total venituri: 182.282 lei,
din care venituri proprii 105.000 lei şi sume defalcate din impozitul pe
salarii 77.982 lei. S-a discutat despre investiţiile ce se impun la nivelul
comunei (instalarea unor pompe de apă în cartierul Smelţ, construirea unei
toalete la Şcoala din Rănuşa, cumpărarea unei motocositoare, amenajarea
unei săli multifuncţionale la Căminul Cultural cu scopul revitalizării
Staţiunii, pentru echipele de sportivi aflate în cantonament, simpozioane,
consfătuiri, îndiguirea Văii Moneasa cu ajutor de la Stat, etc.). Singura
considerată neoportună a fost cea referitoare la acoperirea Teatrului de
Vară2s1.

Din Procesul verbal de constatare a echivalenţei de teren şi de acceptare a
schimbului, încheiat în 18 iulie, între Terentie Condea şi ing. Ghenadie
Herbei, şeful ocolului Silvic Sebiş, reieşea că cele două terenuri propuse la
schimb sunt echivalente din punct de vedere al suprafeţei, clasei de
producţie şi valorii. În Deciziei nr. 18/26 iulie, s-a consemnat votul pozitiv
al aleşilor locali, privitor la un schimb de teren din păşunea comunală cu
Ocolul Silvic Sebiş.
Cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local, desfăşurată la 1
august, în prezenţa dlui decan al Universităţii„ Vasile Goldiş" din Arad şi
a dlui prof. dr. Tulucan Tiberiu, preşedintele Clubului de Speologie
Alpinism din Arad, s-a discutat despre proiectul de hotărâre referitor la
scoatere la licitaţie a cabanelor de la Izoi. Dl Tulucan Tiberiu a subliniat că,
la începutul lunii iulie, a participat la o şedinţă cu prefecţii, preşedinţii şi
vicepreşedinţii celor şase judeţe aferente spaţiului Munţilor Apuseni, în
250
251

Idem,
Idem,

Şedinţa
Şedinţe

de constituire. 18.06.1996, f. nenr.
Consiliu Local Moneasa. Iulie 1996, f. nenr.
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care s-a discutat şi despre constituirea „Centrului Judeţean de
Supraveghere a Munţilor Apuseni, ce are ca scop principal asigurarea
biodiversităţii prin protejarea mediului terestru şi subteran, în care omul
trebuie să fie identificat şi protejat prin acţiunile salva speo salva mont". În
acest scop a solicitat ca echipele de salva-speo salva mont să-şi poată
desfăşura activităţile de intervenţie şi antrenamentul la Cabana Izoi. Dl
primar Terentie Condea considera oportună concesionarea prin scoaterea
la licitaţie a două dintre cabane, cealaltă urmând a fi renovată şi supusă
expertizei tehnice.
Conform Hotărârii nr. 10, adoptată la data sus menţionată, aleşii
locali au conchis „efectuarea unui schimb de teren cu vegetaţie forestieră
în suprafaţă de 6,81 ha, din păşunea împădurită aflată în administrarea
Consiliului Local Moneasa, situat în zona satului Rănuşa cu un teren
echivalent ca suprafaţă, clasă de producţie şi valoare, aflat în
administrarea Filialei Silvice Arad, Ocolul Silvic Sebiş şi care reprezintă
traseul viitorului drum judeţean Moneasa-Sustiu, ce urmează a fi
modernizat şi reclasat de către Direcţia Judeţenă de Drumuri Arad".
Conţinutul Hotărârii nr. 15/26 august făcea referire la delimitarea
secţiilor de votare. Cea din Moneasa avea sediul la Căminul Cultural, iar
cea din Rănuşa la şcoală. Un Proiect de hotărâre emis la aceeaşi dată
prevederea includerea satului Rănuşa în viitorul oraş Moneasa252 .
La 5 septembrie, consilierii locali au aprobat Proiectul de hotărâre
referitor la scoaterea la licitaţie doar a uneia dintre cabanele Izoi. În
Hotărârea nr. 17 a Consiliului s-a consemnat următoarele „Raportul
Comisiei pentru Programe de Dezvoltare Economico-Sociale, BugetFinanţe, Administrarea Domeniului Public şi Privat al Comunei, privind
însuşirea expertizei şi avizarea proiectului de hotărâre propus de dl
primar Terentie Condea, privind scoaterea la licitaţie publică pentru
vânzarea celor două cabane de la Izoi, se aprobă concesionarea prin
licitaţie publică, în condiţiile legii a Cabanei de la Izoi, ce face parte din
domeniul privat al comunei Moneasa ... " zs3_
În aceeaşi perioadă, directorul Regiei Autonome a Apelor Române,
Filiala Oradea, Teofil Romocea, a emis o adresă din partea Ministerului
Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului, nr. 3237 /21 august, către
Primăria Moneasa care făcea referire la atribuirea unui teren de 500 m2
Staţiei Hidrologice. Aceasta funcţiona din 1970 într-un spaţiu închiriat şi
nu dispunea de acces la energie electrică, alimentare cu apă, canalizare,
drum de acces, etc.254_
252
253

254

Idem,
Idem,
Idem,

Şedinţe
Şedinţe
Şedinţe

Consiliu Local Moneasa. August 1996, f. neru.
Consiliu Local Moneasa. Septembrie 1996, f. nenr.
Consiliu Local Moneasa. Octombrie 1996, f. nenr.
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Unele decizii si
, hotărâri au rămas în stadiu de intentie,
. iar altele sau materializat.
·
La 21 octombrie, câţiva localnici 255 au solicitat refacerea digului din
zona terenului de sport, deoarece, în iarna anului 1995, acesta a fost
deteriorat de ape, inundându-l. Ei şi-au manifestat disponibilitatea de a
susţine prin muncă fizică acest proiect256 •
Prezenţi la şedinţa din 23 ianuarie 2015, consilieri locali, Terentie
Condea, Vasilie Dragoş, Raul Groza, Florin Hopârda, Eugen Moroşteş,
Ioan Oprea, Marius Şodinca, Păunel Şodinca, Marius Turnea (absent),
alături de primarul Ioan Nuţu Herbei, secretarul Consiliului Local al
Comunei Moneasa, Mihaiela Păiuşan şi domnii prof. univ. dr. Aurel
Ardelean, dr. George Mihai Preoţescu, Ioan Voian, Moisă Groza şi Milivoi
Roţcov, au purtat discuţii pe marginea Proiectului de lwtârâre pri11i1Ui
aprobarea reluării vânzării prin licitafie publicii n imobilului î11scris î11 CF nr.
300142, nr. topografic 300142 Moneasa. Domnul rector al Universităţii
,,Vasile Goldiş" Arad, prof. univ. dr. Aurel Ardelean împreună cu dl dr.
George Mihai Preoţescu au subliniat importanţa edificării unei clinici de
recuperare. Universitatea şi S.C. Terapeutica S.A. au vizat mutarea
specializării de balneofiziokinetoterapie la Moneasa, unde d-ul rector a
dorit ca profesorii medici alături de studenţi să promoveze prin această
specializare o zonă universitară pe raza Sebiş-Moneasa.
În Decizia din 13 februarie 2015 s-a sublinat necesitatea actualizării
devizului general la cheltuielile de capital necesare realizării obiectivului
de investiţii „Modernizare străzi în comuna Moneasa, judeţul Arad".
Hotărârea nr. 14/11 martie 2015 a făcut referire la lucrările de
„Reparaţii gard cimitir sat Rănuşa", precum şi la închirierea unor suprafeţe
de pajişti din domeniul public al comunei Moneasa crescătorilor de
animale.
Prin Hotărârea nr. 25/6 aprilie 2015, s-au aprobat lemne de foc
pentru fiecare cult religios din comună (6 m 3), pentru Şcoala Gimnazială
„Gheorghe Groza" Moneasa (40 m 3), Primărie şi Baza Sportivă Moneasa
(50 m 3). Beneficiari a câte 3,5 m3, la un preţ de 80 lei/m3 au fost şi localnicii.
În 8 mai acelaşi an, conform Hotărârii nr. 32, a fost aprobată aderarea
comunei Moneasa la Parteneriatul public-privat de dezvoltare „Codru

255 Nicolae Groza, Ionuţ Talpoş, Cristina loja, Grigore Clipotă, Ioan Dale, Ioan Rusu,
Cristina Ciupertea, Florea Draghici, Maria Grădinaru, Florina Faur, Ioan Codrut,
Gheorghe Albeanu, Nicolae Delapeta, Agafia Voian, Vasile Draghici, Terentie Condea,
Pavel Condea, Ilarie Jidoi, Nicolae Ancuţa, Ionel Bolaş, Iosif Deliman, Mihai Greucean,
Florea Toma.
256 A.P.M., C.L.C.M., Şedinţe Consiliu Local Moneasa. Noiembrie 1996, f. nenr.
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Mama", denumit „Asociaţia grupul de acţiune locală Codru Moma",

pentru perioada 2014-2020.
Potrivit Hotărârii nr. 46, din 13 iulie 2015, a fost aprobată
documentaţia de atribuire directă în vederea încheierii contractului de
achiziţie publică pentru executarea lucrării „Amenajare zonă centrală
localitatea Rănusa, comuna Moneasa".
Consiliul Local a decis în 12 octombrie 2015 încheierea actului
adiţional la contractul de prestări servicii nr. 1428/28.10.2014 cu S.C. Urbis
Geoproiect S.R.L. pentru finalizarea Planului Urbanistic General şi
Regulamentului local de urbanism al comunei Moneasa257 •
Din anul 2012, comuna Moneasa este condusă de primarul Ioan
Nuţu Herbei. Şodinca Marius Cristian a fost viceprimar în perioada 20122016. Din 2016, această funcţie a revenit lui Raul Gicu Groza. Funcţionarii
cu vechi state de plată sunt: Adela Irina Ciupertea (contabil), Teodor Moise
(inspector taxe şi impozite), Lazăr Şodinca (casier), Mihaiela Păiuşan
(secretar până în septembrie 2016), Florina Teaha (agent agricol), Marius
Eugen Tomşa (urbanism), Diana Toderaş (bibliotecar), Ionuţ Micula Bortiş
(şef SVSU), muncitori: Petru Dupţa, Florentin Bortiş, Marcel Betea.
Cu resurse financiare reduse, în anii 2014-2015, administraţia locală
a împrejmuit cimitirirele ortodoxe din Moneasa şi Rănuşa, dar şi pe cel
catolic din Moneasa; a amenajat parţial centrul civic din Rănuşa; a fost
demolat Căminul Cultural din Rănuşa (2014), au fost finalizate lucrările de
amenajare a trotuarelor, a fost amenajată piaţa agro-alimentară, a fost
reabilitat Dispensarul Uman şi Primăria, a fost asigurat iluminatul
Staţiunii.

În urma alegerilor locale din vara anului 2016, monesenii au
acordat un nou mandat de primar dlui Ioan Nuţu Herbei. Din Consiliul
Local al Comunei Moneasa fac parte următorii: Raul Gicu Groza
(viceprimar) şi consilierii: Vinorel Săndel Brad, Lazăr Barbatei, Constantin
Miron, Ioan Oprea, Pamel Aurel Pop, Marius Cristian Şodinca, Păunel
Şodinca, Ionuţ Talpoş.

În viitor, au fost prevăzuţi 23 milioane lei pentru asfaltarea străzilor
comunale, 80.000 lei vor fi alocaţi pentru reabilitarea acoperişului şcolii din
Moneasa, cea din Rănuşa fiind închisă în anul 2012. Se are în vedere
modernizarea Remizei de pompieri şi organizarea acestui serviciu destinat
populaţiei, dar şi redarea funcţionalităţii cabinetului stomatologic.

257http://primariamoneasa.ro/ wpcontent/ uploads/ 2015 /

02/ p. v. sedinta CLM din 30.0

1.2015.pdf (accesat 04.09.2016; 23.09.2016)
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5. Componente ale

modernităţii

Transporturile
Odinioară,

căile

de acces spre Moneasa erau aproape
impracticabile. Odată cu intrarea aşezării în atenţia nobilor proprietari ai
unor întinse domenii, s-au semnalat timide încercări de amenajare a
drumurilor. În prima jumătate a veacului al XIX-lea, documentele descris
un traseu anevoios, parcurs de puţinii turişti ce vizitau zona. În anotimpul
ploios, terenurile deveneau mlăştinoase, iar roţile căruţele care aduceau
turişti se afundau până la jumătate în noroi.
Din a doua jumătate a amintitului secol, inovaţiile în domeniul
trasporturilor au fost aplicate în Imperiu. Proiectele ambiţioase de
amenajare a unor căi feroviare de acces au prins tot mai multe minţi
luminate. Un asemenea plan s-a concretizat în deceniul opt, când
autorităţile comitatense arădene au aprobat construirea unei căii ferate pe
Valea Crişului, pe ruta Arad-Ineu. După o muncă asiduuă, cei 62 km au
fost predaţi traficului în 10 mai 1877. Peste patru ani, a fost prelungită
până la Sebiş, cu încă 28 km.
Constituirea Societăţii Calea Ferată Unită Arad - Cenad, în anul
1886, a lărgit şi mai mult preocupările în acest domeniu. Ea a lansat
proiecte de infrastructură, menite să uşureze transportul oamenilor şi a
mărfurilor 258 •
Existenţa

unei intrastructuri la numai 20 km de Moneasa a înlesnit
investiţiile de mai târziu ale contelui Wenckheim. Din raţiuni economice, la
numai doi ani de la achiziţionarea Monesei, acesta a perfectat cu inginerii
amintitei firme construirea căii ferate înguste Sebiş-Moneasa. Cu o
lungime de 21.300 m, aceasta a fost predată traficului în data de 14 august
1893. Din pricina terenului accidentat, nivelul căii ferate creştea continuu,
de la Sebiş la Moneasa, atingând din punctul extrem 172,53 m. Calea
Fetată Îngustă avea o lăţime de 0,46 m. Parcurgea o frumoasă distanţă, ce
curpindea 7 gări şi triaje: triajul de la Sebiş, halta Sebiş - fabrica de fier,
halta Sălăjeni - Prăjeşti, halta Buhani, gara Dezna, halta Ravna şi halta
Moneasa, Moneasa - staţiunea balneară şi Moneasa - gara.
Din linia principală se desprindeau câteva ramificaţii către
principalele zone de exploatare a resurselor naturale. Astfel, una se
îndrepta spre fierăstrăul de marmură, alta către cariera de calcar MegyesVălgy şi o alta către topitoria de fier şi Cariera de Marmură. Cea din urmă

258

Gaal Jeno, Arad varmegye es Arad szabad kiralyi varos kăzgazdastigi,
allapotanak leirasa, Arad,1898, p. 386, 391, 502-504.
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kăzigazgatasi

es

se prelungea până la Muntele Codru Moma, pe o lungime de 7 km,
atingând un nivel de de 70%0 259 .
Edificarea acesteia a afectat micile gospodării ale localnicilor. Cu
toate că a parcurs linia cartografică a domeniului, totuşi nu s-au putut
evita unele situaţii conflictuale. În 13 aprilie 1893, 120 de săteni au ocupat
şantierul domenial, fiind nemulţumiţi că a fost ciuntită suprafaţa păşunii
comunale260 . Rezolvat pe cale amiabilă, în cele din urmă întregul tronson a
fost dat în folosinţă26l.
Inginerii constructori au folosit resursele materiale ale zonei. Din
acestea au ridicat terasamentul şi podeţele. Pentru primul s-a folosit 84.700
m 3 de pământ şi 6.000 m 3 de dubleuri. 2.410 m 3 de piatră au fost utilizate la
cele 49 drumuri de tranzit. Cele 67 de poduri ce susţineau traseul căii
ferate au fost confecţionate din 237 m 3 material lemnos.
Şinele din oţel de 10,9 kg/m linear au impus o viteză de 25 km/oră.
Linia principală măsura 22.037 m, iar cele secundare 3.087 m, în
total 25.124 m. Cele 37.686 traverse susţineau şinele, completate cu 608 t
fier şi 15.649 m 3 pietriş. De-a lungul căii ferate, au fost prevăzute 23 de
macazuri şi 2 plăci turnante.
La acea vreme transportul mărfurilor şi oamenilor a fost asigurat
de două locomotive Siegle, aduse din Viena, şi de câteva vagoane pentru
călători. Cele din urmă, erau de două tipuri, acoperite şi descoperite.
Primele au fost confecţionate la Fabrica „ Weitzer" din Arad, iar celelalte la
fabrica de Vagoane a „Societăţii Căilor Ferate Unite Arad - Cenad". Cele 6
vagoanele de călători erau de clasa I, II şi III. Două dintre ele erau
destinate bagajelor şi coletelor poştale. Alte 10 vagoane de mărfuri erau
acoperite şi aveau în dotare 8 roţi. Cele 10 vagoane de mărfuri erau
descoperite şi cântăreau 4.000 kg. La acestea se adăugau o drezină, 6
vagonete şi 21 vagoane de mărfuri, de 6.000 kg. Întreaga dotare a fost
achiziţionată cu suma de 93.000 fl. Costurile edificării căii ferate s-au
ridicat la 210.000 fl. Potrivit documentelor contabile, se pare că pentru un
singur kilometru de cale ferată s-au cheltuit 13.765 fl 262.
Edificiile gărilor s-au integrat fidel în moda arhitecturală a epocii
de la finele veacului al XIX-iea şi debutul următorului. Toate aceste
investiţii au avut la bază raţionamente în primul rând de natură
economică, iar în plan secund s-a situat promovarea turismului în zonă.

Ibidem, p. 411-412.
° Kovach,Geza, ,,Începuturile mişcării muncitoreşti din Arad", în Studii şi articole de
istorie, voi. III, Bucureşti, 1961, p. 327.
261 Gaal Jeno, op. cit, p. 393.
262 Ibidem, p. 411-412.
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În perioada interbelică, în preajma aplicării reformei agrare,
parohul Bisericii Ortodoxe Moneasa, Octavian Tămăşdan, a adresat o
solicitare subprefectului referitoare la edificarea căii ferate industriale
pentru transportarea lemnelor. Acesta expunea următorul raţionament
,,Calea ferată începe la pădurea mea şi trece pe teritoriul parohiei romanocatolice apoi peste şoseaua judeţeană prin grădina lui Albert Illes.
Declaraţiunile de învoire ale lui Albert Illes şi a parohiei rom. cath. Am
onoarea a le alătura cu rugămintea ca să binevoiţi a concede prealabil pe
un termen de 7-8 luni ca această cale ferată să poată trece peste şoseaua
judeţeană". Atât parohul romano-catolic, cât şi Albert Illes au fost de
acord cu edificarea căii ferate, urmând ca Prefectura să aprobe trecerea
peste drumul judeţean. În certificatul de exploatare s-au stipulat condiţiile
de concesiune, precum şi regulamentul pentru exploatarea liniilor
industriale cu tractiune animalică. În ultimele două acte s-au consemnat
următoarele: ,,Pentru edificarea respectiv exploatarea liniei industriale
înguste cu tracţiune animalică şi de mai sus numită se dă o concesiune pe
timp de un an .... Pe calea ferată concesionată se pot transporta exclusiv
numai lemne ... Concesionarul e obligat a folosi materiale de fier de
provenienţă indigenă şi, în general, toate materialele şi pesele necesare la
construirea şi întreţinerea liniei industriale, înţelegând aici şi vagonetele ...
trebuie să le procure de la industria din ţară ... Concesionarul trebuie să
termine construirea liniei în decurs de 30 de zile începând cu ziua
aprobării concesiunii"263_
Primarul Monesei Pantelimon Bortiş a eliberat certificatul prin care
s-a atestat că planurile preotului Tămăşdan au fost afişate public între 1926 noiembrie şi a fost fixat termenul pentru baterea tobei 264 .
În 26 noiembrie 1921, a avut loc o întrunire a tuturor părţilor
implicate în construirea căii ferate. La discuţii au fost prezenţi: din partea
Comisiei Administrative: subprefect dr. Eugen Beleş, inspector inginer
Ilona Iancu, primnotar II judeţean Aron Petruţiu; de la Serviciul de Poduri
şi Şosele: inginer Ludovic Gergey; de la Oficiul Hidraulic: primconsilier de
secţie: Alois Haku; delegatul Preturii Sebiş: primpretor Aurel Oancea;
autorităţilor comunale: secretarul Alexandru Sirca, primarul Pantelimon
Bortiş; din partea judeţului: primpretorul Aurel Oancea; Direcţiei C.F.
Sebiş-Moneasa: şef de mişcare Losonczy Geza; petentul Octavian
Tămăşdan; interesaţi: paroh protopop romano-catolic, Koloszvar Joan.
Subiectul s-a axat pe reambalarea liniei industriale înguste cu tracţiune
animalică proiectată de către Octavian Tămăşdan pe baza Hotărârii
I

263
264

S.J.A.A.N., F.P.j.A., Comisia
Ibidem, f. 3.

administrativă,

dos. 50/1921-1922, f. 1-25.
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Comisiei Tehnice a Judeţului Arad, nr. 671/921, din 10 octombrie 1921.
Reprezentantul Serviciului de Poduri şi Şosele a expus necesitatea tăierii
din deal pentru a prevenii surpările de teren. Locuitorul Ioan Buckovetz a
făcut observaţia că se impunea mutarea gard:ului vecinului său înspre
interiorul grădinii pentru a putea circula cu căruţa spre propriul ocol265 .
Un an mai târziu, printr-o telegramă din 7 noiembrie 1922, a
Prefecturii Judeţului Arad, dr. Eugen Beleş (subprefect), ing. Trilu Gaiţa,
Arad, Aron Petruţiu primpretor II jud., primpretorul Sebişului, precum şi
reprezentanţi ai Serviciului de Poduri şi Şosele Arad, Oficiului Hidraulic
Arad, Ocolului Silvic Arad, Primăriei Moneasa, Societăţii Anonime de
Industrie de Lemne şi Mine din Sebiş, s-au întâlnit în ziua de 16 noiembrie
1922, ora 11 în localul gării Moneasa pentru a discuta despre reambalarea
administrativă a liniei ferate industriale cu tracţiune animalică din Valea
Vezuroi, Blidăriţa Mare şi Blidăriţa Mică, proiectată de societatea susamintită266. Căile ferate cu tracţiune de cai în Valea Vezuroi şi Valea
Blidăriţa Mare şi Mică au un ecartament de 0,60 m, cu şine de 7 kg/ m; raza
curbelor celor mai mici fiind de 20 m. panta mai mare 120 pro. mil. ~a
dezbătut cererea preotului Octavian Tămăşdan a cărei conţinut l-am
amintit mai sus267_
Instrucţiunile
de construire a liniilor industriale au fost
următoarele: ,, 1. Umplutura să se facă până la o înălţime de 25 m, cu o
coastă de cel puţin 1:1 ¼ înclinare. Tăieturile să se facă în general cu o
coastă proporţională calităţii pământului însă maximum cu o înclinare de
1:1. Înclinarea 1:1 se admite numai dacă este în stâncă corespunzătoare ...
Pentru evitarea surpăturilor, alunecărilor sau altor deformaţiuni trebuie să
se facă lucrări potrivite scurgerii apei şi siguranţei, acolo unde umplutura
este expusă spălăturii apelor să se înfiinţeze asigurări de mal sau o
umplutură corespunzătoare ... .Între baza umpluturii şi între groapa de
material să se lase o banchetă de cel puţin 0,60 m lăţime .... Pentru
construirea zidurilor de sprijin şi de căptuşeală se vor respecta regulele
liniilor de interes local. La umpluturile, cari trec prin teritorii umede sau
inundaţii nivelul căii ferate să se ţină cel puţin 0,60 deasupra celui mai
ridicat nivel de inundaţii. între muchia de desubtul construcţiilor de
suport ... şi celui mai mare nivel al inundaţiei ... să rămână un spaţiu liber
de cel puţin 0,60 m ... Podeţele boltite sau deschise să se edifice astfel ca să
nu împedece scurgerea apei nici când apa este mai mare .... Distanţa axelor
liniilor în staţiuni sau deviatori să fie cel puţin de 10 m, mai mare decât cea
mai mare lăţime a vagonetelor. La finea liniilor moarte să se facă opritoare
Ibidem, f. 16-17.
Ibidem, dos. 166/1923, f. 1, 2; Ibidem, dos. 15/1922, f. 1.
267 Ibidem, dos. 50/1921-1922, f. 7, 12.
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sau piramidă de pământ. La trecătoare să se întrebuinţeze contrabârne din
lemn vârtos, la cele de importanţă mai mare conh·aşine ... ".
Potrivit Regulamentului pentru exploatarea liniilor industriale cu
tracţiune animalică, ,,linia trebuia să fie ţinută corespunzător gabaritului ...
Barierele sau macazurile de abatere ca şi alte macazuri încuiate trebuie să
fie încuiate în continuu si
, vor fi deschise numai cu ocazia intrării sau iesirii
,
unui tren ... Comunicaţia e permisă numai ziua, adică din zorii zilei până la
apusul soarelui, în caz excepţional ar fi necesar să se circule şi noaptea,
atunci frontul şi dosul vagonetelor trebuie să fie prevăzut cu felinare bine
luminate. Vehiculele, mai ales frânele lor trebuie să fie examinate din
partea unui expert în modul următor: La liniile cu declivitate până la 5%o,
zilnic odată, la liniile cu o declivitate până la 40 %o, zilnic de 2 ori, iar la
liniile cu o declivitate mai mare de 40 %o, înaintea fiecărei curse. Vagoanele
se pot încărca numai în limitele capacitaţiilor portative şi povara să fie
distribuită uniform, etc.". Contractul de concesiune era valabil timp de 4
ani26B_
Linia industrială cu tracţiune mecanică aprobată de Ministerul de
Comerţ maghiar nr. 83299/1916 din Valea Vezuroi se extinde cu una
industrială cu tracţiune animalică în lungime de 530 m. În Valea Megheş,
în sectorul de terminare a acestei văi întrerupte şi independente de linia
veche amintită mai sus, la o distantă de cca 50 m de la finea celei vechi si în
'
'
înălţime de 80 m, începe această linie şi continuă pe Valea Megheş până la
profilul 462. De la acest punct continuă Blidăriţa Mare şi se termină la
profilul 7-45. O ramificaţie de la profilul 5/ 42 se extinde în Valea Blidăriţa
Mică având o lungime de 250m269_
După Marea Unire au fost emise acte legislative prin care să fie
modernizată infrastructura şi, totodată, au fost create organisme care să o
pună în aplicare. Din 1921 şi până la alicarea Legii de drumuri din 6 august
1929, drumurile naţionale şi judeţene au fost administrate şi întreţinute
prin serviciile de poduri şi şosele, iar în urma desfinţării Consiliului
Dirigent, acestea trec sub autoritatea Direcţiunii Generale de Poduri şi
Sasele
din Ministerul Lucrărilor Publice. Prin continutul
actului normativ
'
'
amintit a luat fiinţă Casa Autonomă a Drumurilor pentru administrarea şi
întreţinerea drumurilor de stat. În anul 1930, Prefectura Judeţului Arad a
organizat Serviciul Tehnic al Drumurilor şi al Construcţiilor, celelalte
organisme fiind desfiinţate. Legea drumurilor din 1929 a fost abrogată, iar
la 22 aprilie 1932 a intrat în vigoare una nouă, care a fost pusă în aplicare

26B
269

[bidem, dos. 15/1922, f. 15-17.
Ibidem, f. 19.
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în următorul an. De atunci, Casa Naţională a Drumurilor de Stat s-a
transformat în Direcţiunea Generală a Drumurilor 270 .
În 1922/1923 a fost acordată suma de 91.000 lei din partea
Prefecturii pentru podul nr. 16 al şoselei Sebiş-Moneasa. În 1924, suma de
100.000 lei a fost destinată împietruirii şoselei Sebiş-Moneasa 271 , iar
lucrările de amenajare a Văii Monesei s-au ridicat la 52.000 lei 272 .
Podurile construite în secolul al XIX-iea au început să se
şubrezească. În cadrul şedinţei din 20 iunie 1929, Primăria a hotărât
edificarea podului de la Meghieş. Toţi cei prezenţi au decis să ia măsuri
pentru elaborarea unui plan de întreprindere a lucrărilor. În urma licitaţiei
din 12 ianuarie 1930, lui Florea Dragoş din Moneasa i-a revenit sarcina de
a edifica podul cu suma de 2.800 lei. Pavel Condea urma a se ocupa de
tăierea şi cioplirea lemnelor, efortul său fiind remunerat cu suma de 2.300
lei273.
La întrunirea din 10 octombrie acelaşi an, s-a hotărât refacerea şi
consolidarea podului de la Smelţ. Discuţii s-au purtat şi pe marginea
necesităţii reparării podului din uliţa coloniştilor2 74.
Dronca Mitru din Buteni a solicitat Primăriei Moneasa punerea în
circulaţiei a unui autobuz pe linia Buteni-Sebiş-Moneasa, acesta urmând să
faciliteze circulaţia populaţiei şi a mărfurilor. Comisia Interimară a hotărât
a cere Delegaţiei Permanente Judeţene să intervină din nou pe lângă
Direcţia Generală P.T.T., pentu că:
„ 1. Linia particulară a contelui Wenkheim - servind interesele
acestuia transportând lemne, piatră, etc., vara timp de 2 luni circulă 1
singură dată pe zi, iar restul de 10 luni în timpuri grele numai tot a doua
zi, plecând de la Sebiş la ora 10,30, iar la ora 2,14 p.m. reîntorcându-se de
la Moneasa, aşa că populaţia care are afaceri la Sebiş, la perceptorat, la
Pretură la Buteni, la Judecătorie, la notarul public etc., trebuie ca des de
dimineaţă să plece cu trăsura dacă are sau pedestru, făcând un drum de 19
km, iar până la Buteni 24 km, iar dacă până la 10,30 nu-şi poate termina
afacerile, tot astfel trebuie să se şi reîntoarcă, prin ceea ce pierde foarte
mult timp pe drum.
2. Cei care au afaceri la Arad sau în alte părţi, unde trebuie să
călătorească pe linia principală, întotdeauna trebuie să plece cu o zi mai
înainte de acasă dacă voiesc să ajungă la timp, pentru că numai după masă
Ioan Nichin, Monografia administrativă a judeţului Arad. Realizările administra/iei româneşti
de la Unire până în anul 1938, manuscris, f. 268.
271 Ibidem, f. 272.
2n Ibidem, f. 282.
273 A.P.M., Registrul deliberărilor Consiliului Comunal Moneasa. 1929-1932, f. 10-12, 17, 41.
274 Ibidem, f. 59-60.
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au legătură cu trenul de pe linia principală, cu acest tren particular, până
când cu acest tren va avea legătură cu fiecare tren de pe linia principală.
3. Punându-se în circulaţie autobusul proiectat, deci fiind mai bună
circulaţia pe această linie, şi Băile Moneasa ar fi mult mai frecventate prin
aceea că în timpul sezonului ar majora foarte mult izvorul de câştig a
populaţiei de aici, care fiind departe de comunele unde se ţin târguri nu-şi
pot valorifica produsele lor.
4. În ceea ce priveşte taxele sunt destul de moderate şi mai ales
pentru cei care îşi scot biletul retour" 275 .
Drumurile comunale în acea perioadă au fost: 1. Moneasa - Slatina
de Criş; 2. Gara Smelţ, 3. Comună - Cimitir de vite; 4. Comună - Duleu
Stanchi; 5. Comună - Duleu Cristeasca; 6. Megheş - Măgulişca; 7. Meghiş Deal de Corn; 8. Comuna - Ciciera; 9. Din drum judeţean - Ponor 276 .
Aleşii locali au elaborat, în 9 februarie 1933, o solicitare către
autorităţile judeţene în vederea consolidării malului Văii Monesei, care
pereclita circulaţia pe drumul judeţean Sebiş-Moneasa. ,,Subprimarul"
Grigore Bortiş a fost delegat de Consiliul Comunal să se ocupe de lucrările
de fortificare a drumurilor, podurilor şi gardurilor comunale 277 .
În decursul aceluiaşi an, respectiv în 31 august şi 11 decembrie, au
fost luate măsuri pentru repararea drumului de acces către parchetul
comunal. Lucrările au fost supravegheate şi recepţionate de edilul local şi
consilierii Aurel Miclea şi Ioan Groza2 7s
În discuţia din 18 aprilie 1935 a revenit problema reparării podului
de la Biserica Romano-Catolică, a celui de pe Calea Dosului, precum şi a
drumului ce ducea la cimitirul de animale279 .
Cu suma de 5.000 lei primită din partea Prefecturii, în 16 august
1937, organele locale aveau obligaţia de a edifica un pod peste Valea
Monesei. În urma deliberării, locul fixat a fost cel din dreptul casei lui
Pavel Groza, fiindcă era în interesul mai multor localnici2so.
Potrivit unei Convenţii încheiate în 30 iulie 1938 între Prefectura
Judeţului Arad (Ţinutul Timiş) şi Societatea Anonimă Forestieră Dezna,
ultima a solicitat instalarea unei căi ferate înguste cu tracţiune mecanică şi
animală cu ecartament de 0,76 m la traversarea drumului judeţean Sebiş
Dezna-Moneasa la km 11 +328.
Ibidem, f. 39-40.
Ibidem, f. 88-91; S.J.A.A.N ., F.P.j.A., Acte administrative. 1919-1934, dos. 103/1931, f. 2-4.
277
A.P.M., Condica pentru şedinţe ... , f. 10-12; S.J.A.A.N., F.P.].A., Acte administrative. 19191934, dos. 15/1933, f. 3-6.
278 A.P.M., Condica pentru şedin/e ... , f. 27-28, 37.
279 Ibidem, f. 114.
280 A.P.M., Deciziuni ale Consiliului Comunal Moneasa 1936-1938, f. 68.
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Valabilitatea documentului se întindea până la data de 31
decembrie 1938. La traversarea căii ferate înguste se percepea o taxă de
2.500 lei/ an. Prelungirea concesiunii se putea efectua prin depunerea unei
solicitări, până în 15 decembrie acelaşi an 281 .
La numai câţiva ani de la încheierea ostilităţilor militare ale celui
de-Al Doilea Război Mondial, la 10 septembrie 1948, Prefectura Judeţului
Arad a comunicat Primăriei din Moneasa că o societate arădeană a solicitat
avizul de a demonta liniile ferate de pe văile celor două Ruje, în scopul
reinstalării lor pe Valea Lungă. Acestea constituie ramificaţii ale Căii
Ferate Înguste Sebiş-Moneasa. Amintitele aveau o lungime de 4.707 m.
În iarna aceluiaşi an, în data de 9 decembrie, inspectorul general A.
Filip, delegat al Ministerului Comunicaţiilor. Direcţia Controlului C.F.R.
Bucureşti, a emis autorizaţia de demontare a liniilor ferate menţionate.
Iulian Raicu, pretorul Sebişului, a întocmit o adresă, în 24-29
noiembrie 1948, către Prefectura Judeţului Arad în care a subliniat că
societatea din Sebiş nu efectua exploatări forestiere de mai multă vreme pe
cele două Ruji. În scopul continuării activităţilor de profil pe Valea Lungă
se impunea mutarea lor acolo. Această prelungire începea de la
Păstrăvărie „clocitoarea de păstrăvi", iar pe tronsonul amintit urma a se
transporta 15.000 m. st. de material lemnos282 •
281
282

S.J.A.A.N., F.P.f.A., Acte administrative. 1935-1939, dos. 351/1938-1945, f. 4-22.
Ibidem, Acte administrative, dos. 120/1948, f. 1-2, 5.
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În anul 1948, când linia a fost naţionalizată, a avut următoarea
structură: Sebis-Moneasa,
21 km, construită în 1893; Dezna-Valea Sebis,'
,
construită în 1934 (C.A.P.S.), 10 km; Valea Rănuşa, construită în 1934
(C.A.P.S.), 4 km; Valea Moneasa, construită în 1934 (C.A.P.S.), 2 km; Valea
Neagra, construită în 1934 (C.A.P.S.), 2 km.
După amintitul an, Calea Ferată Forestieră Sebiş-Moneasa a fost
preluată de I.F.E.T. Gurahonţ, care în 1962 a închis-o şi demotat-0 283 .
Investiţiile în infrastructură au facilitat deplasarea oamenilor şi
mărfurilor. În deceniul opt al secolului XX, s-a modernizat reţeaua de
drumuri judeţene, printre care şi Arad - Pâncota - Sebiş - Moneasa 284 .
În jurul anului 1967, localnicii comunei Moneasa dispuneau de 6
motociclete, 17 motorete şi 240 de biciclete 285 . În deceniile următoare,
dezvoltarea economico-turistică a Staţiunii a contribuit la îmbunătăţirea
situaţiei materiale a localnicilor. Ei şi-au achiziţionat maşini şi utilaje.
Astăzi, doar fotografiile şi vechi capete de poduri mai aduc aminte
de vechea mocăniţă ce traversa aceste locuri pitoreşti. Oare ar fi imposibil
să o reînviem de dragul vremurilor de mult apuse !

Iluminatul
La începutul deceniului nouă al veacului al XIX-iea, firma „Hunk
H. şi Fiul" au pus în acţiune, cu ajutorul unui dinam, cea mai veche
instalaţie de pe teritoriul comitatului Arad.
Un deceniu mai târziu, în 1892, s-a introdus iluminatul în
localitatea Sebiş. În fabrică şi pe străzi au fost montate 100 de becuri.
Oraşul Arad a fost iluminat electric din anul 1896. Între 1856-1895,
iluminatul public era asigurat de lămpi pe gaz286_
Baronul Wenckheim a considerat oportună introducerea
iluminatului şi în Staţiunea Moneasa. Raţiunile care au stat la baza acestei
decizii au fost unele economice şi turistice. În anul 1898, în Staţiunea
Moneasa a fost introdus iluminatul, sporind astfel şi mai mult confortul
asigurat turiştilor2s 7 _
În anul 1938, autorităţile judeţene au expus problema extinderii
reţelei electrice spre Moneasa de la Uzina Soc. Mica din Brad. Amplul
Radu Bellu, Istoria ilustrată a căilor ferate forestiere din România, Ed. Pro Corona, Braşov,
2007, p. 189-190.
.
284 Valeria Velcea, Ioan Velcea, Octavian Mândruţ, Arad Monografia (Judeţele patriei), Ed.
Sport Turism, Bucureşti, 1979, p. 124; Gheorghe Toduţa, Vasile Grec, Nicolae Lujanschi,
Localităţile judeţului Arad, Arad, 1972, p. 105.
285 A.P.M., Nicolae Palade, Monografia comunei Moneasa, 1964, manuscris, f. 5.
286 Ujj Janos, File din istoria urbanizării Aradului, Ed. Gutenberg, Arad, 2011, p. 21-23.
287 Gaăl Jeno, op. cit., p. 319-320 (Dinamul a fost acţionat de o turbină de 50 cp., la rândul ei
pusă în mişcare de puterea apei).
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proiect ar fi necesitat o investiţie de 18.500.000 lei. Acesta ar fi însemnat
amenajarea a 10 posturi de transformare, 90 km de înaltă tensiune şi 26 km
retele comunale de distributie2BB.
Peste un deceniu şi jumătate, avea să se pună problema electrificării
comunale. Lucrările au debutat în anul 1952 şi au durat aproape două
decenii. Din 1963, Moneasa a fost racordată la sistemul energetic naţional,
iar Rănuşa, în anul 1965289 . Ca urmare a modernizărilor, în 1971, comuna
Moneasa a fost electrificată în întregime. 54,1 % din gospodăriile
monesenilor şi 37,37% ale celor din Rănuşa erau beneficiarii noilor
I

I

modernizări 290 .

De-a lungul timpului, autorităţile locale au manifestat un interes
sporit pentru iluminarea comunei, aşa cum se poate urmării din conţinutul
prezentului capitol.
Serviciul poştal şi de telefonie
Invenţiile din veacul al XIX-lea au înlesnit extinderea ş1
modernizarea căilor de comunicaţii. În oraşul Arad, centrala telefonică a
început să funcţioneze în anul 1885, ca o întreprindere particulară. Din
1890, numai Statul avea dreptul de a înfiinţa staţii telefonice. Aceasta a
deţinut 10 posturi telefonice, crescând, apoi, la 25.
Conform deciziei nr. 758/8 X 1894 a municipalităţii cornitatului
Arad, reţeaua telefonică principală s-a introdus în primul rând în centrele
de plasă şi, apoi, în localităţile care dispuneau de oficii poştale şi care
detineau minim trei abonati. Reteaua telefonică din cornitatul Arad a
început să fiinţeze din 8 iulie 1896, în 25 de localităţi din cele 54 de comune
cu oficii poştale şi 96 de abonaţi. La Sebiş existau 5 abonaţi 291 .
Oficiul Poştal din Moneasa a fost amintit în anul 1898.
La începutul secolului XX, şeful gării, Dănilă Dragoş, ce deţinea şi
functia de cantonier la cantonul de la terminalul liniei ferate din Smelt a
preluat şi serviciile poştale şi de telefonie.
În anii Primului Război Mondial, serviciul poştal şi-a întrerupt
activitatea. În perioada interbelică, dna Melania Dragoş, fiica lui Dănilă
Dragoş, a preluat această atribuţie, după ce i s-a comunicat în 10 august
1925 292, reînfiinţarea acestor servicii. La acea vreme a funcţionat în propria•

•

I

•

I

***, ,,Diferite aspecte ale problemei electrificării judeţt
Arad", în Hotarul, Arad, 1938,
nr. I-XII, p. 114.
269 A.P.M., Nicolae Palade, Monografia comunei Moneasa, f. 5.
290 Gheorghe Toduţa, Vasile Grec, Nicolae Lujanschi, op. cit., p. 106.
291 Gaal Jeno, op. cit., p. 417.
292 Arhiva Direcţia Generală a Poştelor. Filiala Moneasa (A.D.P.M.), Ordinul nr. 13542/1925,
f. nenr.
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i casă, astăzi aflată la nr. 289. Tot aici a fost instalată şi centrala telefonică.
Destinarii preluau coletele, scrisorile, presa şi telegramele de la aceasta.
Din 1 mai 1931 până în anul 1958, Silvia Dragoş, căsătorită Palade,
a coordonat activitatea Oficului Poştal Moneasa 293 . În anul 1950, a fost
angajat primul poştaş distribuitor, Terentie Groza. Un an mai târziu,
respectiv de la 1 aprilie 1951, a fost angajată pe postul de telefonistă,
Rozalia Varga, care a îndeplinit acestă funcţie până în anul 1988 294 .
Până la edificarea un sediu propriu, Oficiul Poştal a funcţionat în
diverse locatii. Între 1958-1963, sediul acestuia a fost mutat în fosta casă a
lui Kaufman Bondy, de lângă Biserica Romano-Catolică; între 1963-1965, în
incinta Primăriei, iar în intervalul 1965-1981, la vila Simon (vila 8).
În anul 1982, a fost finalizat edificiul Oficiului Poştal, unde
funcţionează şi în zilele noastre.
În anul 2007, Oficiul Poştal Moneasa avea cinci angajaţi (un şef de
oficiu, doi oficianţi şi doi distribuitori de presă şi corespondenţă-poştaşi).
În urma introducerii centralelor telefonice automate şi a cablurilor cu fibră
optică au fost desfiinţate posturile de telefoniste. Concurenţa celei mobile a
dus la micşorarea continuă a numărului de abonaţi TELECOM. O
alternativă a fost şi serviciile asigurate de RCS&RDS.

Serviciul medical
Componentă prioritară

a vieţii comunităţilor, domeniul sănătăţii şi
al asigurării unor servicii medicale eficiente a preocupat autorităţile,
ceretătorii, medicii, etc. Legislaţia aferentă emisă a căutat soluţii de
profilaxie şi tratare a maladiilor care secerau vieţile oamenilor şi a creat
cadrul instituţional pregătirii unui personal calificat.
Vaccinările populaţiei împotriva variolei datează încă din primul
deceniu al lui al XIX-iea. Dr. Lenghel a semnalat că, din anul 1808,
Cancelaria Aulică vieneză a emis un decret de vaccinare antivariolică.
Câţiva ani mai târziu, în 1813, acesta a fost pus în aplicare. Un alt
document emis, în anul 1826, consemna că vaccinarea antivariolică avea
loc în fiecare an. Aceste măsuri au contribuit la diminuarea mortalităţii
infan tile 295.
În veacul al XIX-iea şi începutul următorului, popularizarea
măsurilor de prevenţie şi a legislaţiei în domeniul sanitar era o sarcină a
Ibidem, Adresa nr. 9105/1931 Regiei Autonome P. T. T. Direcţia regională Timişoara, f. nenr.
Informaţie orală obpnută prin bunăvoinţa d-nei Rozaliei Varga, căsătorită Groza, care a
îndeplinit funcţia de telefonistă în perioada 1951-1988.
295 Dr. Vasile Luştrea, Szepsy Zoltan, ,,Începuturile vaccinării antivariolice în Arad", în
Buletin de informare al Direcţiei şi filialei USSM Arad, II, 1971, nr. 1, p. 137-139; Felicia Aneta
Oarcea, Şcoala şi societatea în comitalul Arad (1867-1918), Ed. Gutenberg Univers, Arad, 2012,
p. 396.
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preoţilor şi învăţătorilor.

Legea XXII din 1887 despre reglementarea afacerilor
sanitare cu privire la altoirea dintâi stipula că „Pruncii deobligaţi a umbla la
şcoală, când se primesc întâia oară în şcoală trebuie să se legitimeze că au
fost altoiţi /vaccinaţi s.n./ cu succes (că s-au altoit şi s-au prins bubele sau
că au bubat bubatul cela adevărat în cei cinci ani din urmă, eventual să se
legitimeze că sunt scutiţi de îndatorirea a se altoi)" 296 •
Învăţătorii au fost sfătuiţi, la începutul lunii februarie a anului 1877
de redactorii periodicului Biserica şi Şcoala, să contribuie la combaterea
difteriei, citind oamenilor conţinutul broşurii Difteria şi sanarea ei naturală.
În anul 1905, în toate protopopiatele a fost răspândită circulara nr.
56000/905 a Miniterului Cultelor şi Instrucţiunii Publice referitoare la
respectarea măsurilor de prevenţie a tuberculozei 297 .
Până în perioada interbelică, localnicii din comuna Moneasa au
beneficiat de serviciile medicale oferite de moaşele angajate la
Circumscripţia Sanitară Dezna sau, rareori, de cele ale medicului care
vizita turiştii din Staţiune. Nu a existat un dispensar, cu personal calificat.
Odată cu extinderea reţelei instituţiilor sanitare, la Dispensarul din
Dezna au fost angajaţi un medic şi moaşe, care asigurau serviciile medicale
şi pentru locuitorii din Moneasa şi Rănuşa.
Raportul saniatar anual al comunelor din circumscripţia sanitară
Dezna nota pentru anul 1927 existenţa unor cazuri de „guşă" la Rănuşa,
din pricina lipsei fântânilor29 8 •
Tabela statistică, anexă la tabloul rezumativ asupra activităţii antisifilitice
de la 1 immarie-31 decembrie 1928 consemna un caz de sifilis la Moneasa299.
În această perioadă, cele care doreau să devină moaşe urmau o
pregătire de doi ani în cadrul Institutului de Obstetrică. După un stagiu de
practică de trei luni, aveau posibilitatea de a se angaja ca moaşe
comunale3°0 •
În anul 1929, în cele două aşezări figura câte o moaşă. Floarea Coşa,
absolventă a şcolii de moaşe din Timişoara, atestată cu diploma nr.
244/1909, a activat la Moneasa, din anul 1909. Maria Sidoiu, absolventă a

comunitatea în secolul al XIX-iea. Circulare şcolare
r t42-443.
297 Biserica şi Şcoala, Arad, I, 1877, nr. 46, 4/16 decembri
;J. 367; Biserica şi Şcoala, Arad,
XXIX, 1905, nr. 33, 14/27 august, p. 287-289.
298 S.J.A.A.N., F.P.f.A., Acte administrative. 1919-1934, dos. 26/1927, f. 34.
299 lbidem, dos. 11/1929, f. 161.
300 Mirela Pachiţa, ,,Dezvoltarea instituţiilor sanitare şi specializarea personalului medical
din spaţiul arădean în perioada interbelică", în Analele Aradului, Ed. ,,Vasile Goldiş"
University Press, Arad, l, 2015, p. 469.
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aceleiaşi instituţii timişorene, atestată

cu diploma nr. 18691/1913, ş1-a
desfăşurat activitatea la Rănuşa, din anul 1913301 .
În cadrul şedintei ordinare a Consiliului Comunal Moneasa, din 13
aprilie 1930, s-a dezbătut necesitatea înfiinţării unui post de moaşă
comunală3° 2 • La adresa moaşei circumscripţiei Dezna referitoarea la plata
salariului cuvenit pe anii 1931-1932, Consiliul a decis respingerea
solicitării deoarece exista deja una şi nu au fost prevăzuţi bani pentru
salariul solicitantei303 . Aceasta din urmă a acţionat în judecată Primăria
Moneasa. Edilul a fost desemnat de consilierii locali 304, în sedinta din 9
februarie 1933, să „facă apel contra deciziunii Judecătoriei Rurale din
Buteni ... şi să semneze procura la fel ca şi la comuna Dezna" 305 .
În
Moneasa,
dintre
cadrele medicale cu studii medii
menţionăm
pentru perioada
interbelică pe moaşa
Maria
(Macrina) Şodinca (în fotografia
alăturală se afla la şcoala de
moaşe alături de colege)3°6 . Din
deceniul cinci al secolului XX, a
fost angajată, ca moaşă, văduva
Aurora Condea, care avea un
salariu de 100.000 lei şi anual de
1.200.000 lei307 şi care a îndeplinit şi sarcina medicilor.
La Ordinul Ministerului de Interne, pretorul din Sebiş a înştiinţat
primăriile din jur despre necesitatea trimiterii cadrelor medicale la cursul
organizat de Centrul de Instrucţie pentru echipele sanitare din comune şi
plase, care se desfăşura la Palatul Cultural, în sala mică, timp de 4 zile,
începând cu 1 iulie 1943. Cheltuielile lor erau suportate de către
I

primării308 .
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S.J.A.A.N., F.P.J.A., Acte administrative. 1919-1934, dos. 10/1929, f. 66.
A. P. M., Registml deliberărilor Consiliului Comunal. 1929-1932, f. 47.
303 [bidem, f. 122-128.
304 Ilarie Condea, Mihai Şodinca, Grigorie Bortiş, Aurel Miclea, Ioan Groza, Ghenadie Brad
şi notarul-secretar Valeriu Coloja.
305 A.P.M., Condica pentm şedinţe ... , f. 8.
306 CM.A., C.I., F.M.O., nr. inv. 10.258 (Carte de adrese-perioadă interbelică, p. 1904).
307 S.J.A.A.N., F.P.].A., Acte administrative, dos. 119/1947, Dosar privind întocmirea bugetului
general al băilor Moneasa pe exerciţiul financiar 1947/1948, f. 11; Colecţia de fotografii a dnei
Mariana Mihailă.
308 A.P.M., Dosar cuprinzând copiile cărţilor funciare şi schiţe referitor la bunuri imobiliare ale
ţinutului din hotaml comunei Rănuşa, f. 595.
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În procesele verbale ale Sfatului Popular Moneasa s-a consemnat
faptul că a fost amenajat un punct sanitar, care dispunea de două camere,
unde medicul de circumscripţie consulta populaţia de două ori pe lună,
iar cel al IPIL-lui săptămânal, în fiecare marţi. Acesta a luat fiinţă în luna
iulie 1950. Cu toate eforturile depuse, nu s-a reuşit asigurarea unui cadru
medical permanent. În dezbatere a fost luată şi solicitarea Întreprinderii
nr. 10 din Arad, care a cerut un loc gratuit pentru construirea unui
dispensar309 .
În data de 30 ianuarie 1951, Valeriu Şodinca a solicitat Comitetului
Executiv să intervină pe lângă Comisia Medicală în chestiunea
aprovizionării punctelor sanitare din Dezna cu medicamente, de două ori
pe lună. Între sarcinile Comitetului Executiv s-a numărat întreprinderea
demersurilor necesare către Sfatul Popular Raional spre a înfiinţa un
dispensar medical3 10 •
Sfatul Popular al Comunei Moneasa a solicitat, în 5 martie 1951,
Serviciului de Planificări construirea untli dispensar destinat muncitorilor
de la Cariera de Marmură3 11 •
Din anul 1954, la Dispensarul din Dezna a fost angajată felcera
Erdely Elisabeta, absolventă a Şcolii Tehnice Sanitare Oradea. În aria
sanitară a acesteia a intrat Moneasa şi Rănuşa. În aceeaşi perioadă a fost
înfiinţat un punct sanitar la Moneasa 312 . Câţiva ani mai târziu, amintitul
cadru medical a întocmit un raport despre starea de sănătate a populaţiei,
precum şi măsurile ce se impuneau (vizite la bolnavi, trimiterea gravidelor
să nască la Casa de Naşteri din Dezna)3 13 .
Un punct important în cadrul discuţiilor, din 5 septembrie 1958, a
fost acordat igienei localnicilor şi comunei. Au fost apreciate eforturile
amintitei felcere de lămurire a femeilor însărcinate să nască la Casa de
Naşteri din Dezna şi a lehuzelor de a respecta strict igiena lor şi a
copiilor314 .
Acelaşi cadru medical semnala în raportul ei de activitate, din 15
iulie 1962, că au fost efectuate vaccinărilor copiilor până în 16 ani, iar
Idem, Registru. Procese verbale de sesiuni ale Sfatului Popular Moneasa. 1950-1951, f. 6-16;
Idem, Registrul de şedinţe al Comitetului Executiv Moneasa. 1951, f. 9.
310 Idem, Registru. Procese verbale de sesiuni ale Sfatului Popular Moneasa. 1952, f. 5
m Idem, Corespondenţă. Programe social-culturale. An 1951, f. 11.
312 Informaţie orală primită de la d-na Erdely Elisabeta, căsătorită Humeniuc, care a
funcţionat ca asistentă medicală la Moneasa în perioada 1958-1990 (S-a născut în localitatea
Diosig, jud. Bihor, pe 2 noiembrie 1936. A absolvit Şcoala Sanitară şi a început din 1954
activitatea în domeniul asistenţei medicale la Moneasa, unde a activat până în 1990. În anul
2006 s-a stins din viaţă.).
313 A.P.M., Sesiunea ordinară de constituire a Sfatului Popular Moneasa, 21.01.-23.12.1958, f. 5-6.
314 Ibidem, f. 133.
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cazurile de tuse convulsivă constatate la grădiniţă au fost izolate. Aceasta
sublinia că lăsa de dorit atitudinea faţă de normele igienico-sanitare atât la
păstrarea alimentelor vărsate la Cooperativă, cât şi cea a populaţiei 315 .
Săptămânal, medicul din Dezna venea la Moneasa penh·u a
consulta bolnavii şi a le prescrie tratament. De o atenţie sporită s-au
bucurat copiii care frecventau instituţiile de învăţământ. În sezonul de
vară, bolnavii au fost vizitati de medicul Statiunii. Internările s-au efectuat
la spitalele din Arad, Gurahonţ, iar, din 1968, la cel din Sebiş.
Prin H.C.M. nr. 1793, din 1965, autorităţile locale au decis ca din
contributia
, voluntară a localnicilor comunei să fie executate, lucrările de
edificare a Dispensarului Uman Moneasa, până în 30 iunie 1970316 .
În 23 iunie 1966, s-a constatat că punctul sanitar din Moneasa era
necorespunzător. El funcţiona în localul deteriorat al fostei uzine de apă.
Acesta necesita amenajări şi reparaţii (2.000 bucăţi de cărămidă, 2 m de
scândură, precum şi material pentru geamuri şi uşi)3 17 .
Primarul Dănilă Groza a înştiinţat Direcţia Sanitară a Judeţului
Arad, la data de 7 aprilie 1968, că, în urma indicaţiilor primite din partea
dr. Lambing Ladislau, Dispensarului Uman i se putea asigura până la
finele anului condiţiile optime de funcţionare. Acesta dispunea de 3
camere „cu o suprafaţă de 25 m 2, fiecare cameră cu intrare separată din
coridor, deasemeni şi între încăperi sunt uşi" 318 . Potrivit proiectului,
clădirea a fost prevăzută cu spaţii pentru cabinet medical, sală de
aşteptare, sală de tratament, cabinet stomatologic şi locuinţă pentru
medic319 .
La 9 mai, edilul local a solicitat demolarea clădirii în care funcţiona
punctul sanitar şi locuia şeful postului de poliţie. Solicitarea a fost însoţită
de copia Cărţii funduare, nr. 360320.
Acelaşi împreună cu secretarul Augustin Demetrescu au răspuns
adresei Consiliului Popular Judeţean Provizoriu Arad, referitoare la
organizarea unor conferinţe la Căminul Cultural din Moneasa de către dna felceră. Aceasta avea obligaţia de a expune conţinutul manualului
I

I

315

A.P.M., Registrul de Procese verbale ale sesiunii Sfatului Popular Moneasa. 1956-1967, f. 154156.
316 Idem, Consiliul Popular. Comuna Moneasa. Hotărâri. Decizii. Instrucţiuni foruri tutelare, 1
ianuarie 1970 - 31 decembrie 1970, vol. 1, f. 28.
317 Idem, Registrul de Procese verbale ale sesiunii Sfatului Popular Moneasa. 1956-1967, f. 50
318 Idem, Documente privind transmiterea Carierei de Marmură Moneasa Întreprinderii Marmură
Simeria. 1.01.1968-31.12.1968, f. 13.
319 Colecţia de documente şi fotografii a familiei Dănilă Groza, Autobiografie Dănilă Groza,
fost primar al Monesei (1961-1980) manuscris, f. 1-4.
320
A.P.M., Documente privind transmiterea Carierei de Marmură Moneasa Întreprinderii
Marmură Simeria. 1.01.1968-31.12.1968, f. 52.
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mamei, din care răzbate preocuparea pentru menţinerea igienei
gravidelor şi lehuzelor, cea a prezentării la medic321 .
Potrivit Hotărârii nr. 8, din 8 octombrie 1968, din contributia
voluntară bănească a locuitorilor, în anul 1969 au fost executate lucrările
la dispensar. Ele erau programate a începe la 15 martie 1969 şi terminate
până la 1 iulie 1970322 . Din timp, au fost achiziţionate următoarele
materiale: 30.000 bucăti de cărămizi şi fier beton; 10 m 3 de material lemnos
şi piatră necesară fundaţiei; 5 tone de ciment şi 4 tone pastă de var 323 .
În demersul lor, autorităţile locale au apreciat resursele proprii
insuficinte, fapt ce l-a determinat pe edil să contracteze un împrumut de la
Direcţia Sanitară Judeţeană. Ulterior, prin
Hotărârea nr. 7, din 25
septembrie 1970, suma de 17.000 lei a fost returnată 324 .
Un an mai târziu, în Referatul cuprinzând obiectivele vizate a fi
executate din contribuţia voluntarii biineascii şi în muncii pe anul 1971, primarul
Dănilă Groza a vorbit despre acel împrumut în valoare de 60.000 lei, din
care s-au cheltuit 40.000 lei325_
Cercetările şi publicaţiile din domeniul medical, puse în aplicare de
personalul medical calificat, au ridicat nivelul de viaţă şi igienă al
localnicilor. Din publicaţiile Direcţiei Sanitare a Judeţului Arad am putut
desprinde câteva informaţii referitoare la cazurile de îmbolnăvire,
epidemii, vaccinări şi revaccinări, internări, etc.
Spectrul cazuisticii îmbolnăvirilor, în intervalul 1969-1973,
cuprindea gripa, helmintiaza, micozele, parotidita epidemică, hepatita
epidemică, rubeola, tuberculoza, varicela, etc. Ca metode profilactice, în
cursul anului 1970, 25% din populaţie a fost revaccinată antipoliomelitic,
antivariolic, antidifteric, antidiftero-tetanic, antidiftero-tetano-pertussis,
antitetanic, antitifoidic. Populaţia a fost imunizată contra tuberculozei.
Internările bolnavilor în Spitalul din Sebiş s-au făcut la
recomandarea medicului de circă, a specialiştilor din policlinici cu sau fără
bilet de trimitere, prin serviciul de salvare sau din propria iniţiativă3 2 6.
I

I

S.J.A.A.N., Consiliul Popular al Comunei Moneasa. Biroul Executiv, 1 ianuarie 1968-31
decembrie 1968, dos. 4-5, f. 23.
322 Ibidem, f. 176.
323 A.P.M., Documente privind transmiterea Carierei de Marmură Moneasa Întreprinderii
Marmură Simeria. 1.01.1968-31.12.1968, f. 90.
32 -1 Idem, Consiliul Popular al Comunei Moneasa. nr. 2, Lucrări privind organizarea şi
desfăşurarea şedinţelor Biroului Executiv şi a sesiunilor Consiliului Popular al Comunei Moneasa 1
ianuarie 1970-31 decembrie 1970, f. 42.
325 Ibidem, f. 35.
326 ***, Buletin de-informare al Direcţiei Sanitare şi.filialei USSM Arad, Arad, an I, nr. 1/1970, p.
25, 27, 55; Ibidem, nr. 2/1970, p. 148, 150-151, 155, 159, 174; Ibidem, nr. 3/1970, p. 309, 312,
315,317,337; Ibidem, nr. 4/1970, p. 475; 487,489,492,494,499,504,507,509,517,519,522,
188
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Înştiinţarea populaţiei asupra existenţei punctelor sanitare pe raza

Arad - Moneasa s-a realizat, în anii 1969-1970, prin montarea pe traseele
turistice a unor indicatoare scrise în cinci limbi, care cuprindeau unităţile
sanitare cele mai apropiate. Printre cele nouă puncte de salvare, create în
scopul scurtării timpului sosirii la spital, s-a numărat şi Moneasa 327 .
La sfârşitul deceniului şapte şi începutul următorului, Direcţia
Sanitară Arad a solicitat organelor judeţene alocarea a 1/3 din buget, fapt
ce demonstrează atenţie sporită acordată sistemului sanitar328 .
Din anul 1970, în incinta Dispensarului şi-a desfăşurat activitatea
medicul stomatolog Rafael Vasilciu. În aceeaşi perioadă, în Circumscripţia
Sanitară Moneasa a activat medicul generalist Szabo Mariana. Serviciile
balneare au fost îndeplinite de medicul stagiar fizioterapeut Adrian
Petruc329 .
În anul 1973, personalul calificat cu studii medii de la
circumscripţia medico-sanitară şi Staţiunea Moneasa era format din:
asistenta medicală: Rodica Slev; sora medicală: Florica Ţica; băieşiţe:
Minodora Şodinca, Viorica Avram, Floarea Pop; băieşul la duş subacval:
Ştefan Burtă 330 ; asistente medicale: Saveta Motica, Cornelia Popa; maseuză:
Rodica Enea331 . Alte cadre medicale au fost: asistenta medicală Zina
Filipaş, Maria Marcus şi Maria Bogdan332.
În 11 septembrie 1976, medicul primar, director al Spitatului din
Sebiş, dr. Romulus Vasilovici, în urma consfătuirilor şi instruirii
vicepreşedinţilor consiliilor populare, a înştiinţat Consiliul Comunal că va
trimite un zidar care să repare acoperişul Dispensarului Medical.
Ca urmare a adresei, din 14 mai 1976, a Direcţiei Sanitare a
Judeţului Arad către Spitalul din Sebiş, dnei dr. Jarger Ana Maria i s-a
adus la cunoştinţă că în timpul sezonului estival urma a fi trimisă cu
jumătate de normă la Dispensarul Medical Balnear Moneasa333_

524,527,536, 541; Ibidem, an 2, nr. 1/1971, p. 24, 28, 30, 33; Ibidem, nr. 2/1971, p. 255, 259,
275; Ibidem, nr. 3/1971, p. 423; Ibidem, nr. 4/1971, p. 590-591; Ibidem, an Ill, nr. 1/1972, p. 24,
29, 41-42; Ibidem, nr. 2/1972, p. 181, 186, 199-200; Ibidem, nr. 3/1972, p. 346, 364-365; Ibidem,
an IV, nr. 1/1973, p. 32, 49-50; Ibidem, nr. 2/1973, p. 162-163, 168, 170, 189-190; Ibidem, nr.
3/1973, p. 297-298, 303, 307-308, 316; Ibidem, nr. 4/1973, p. 437,442,447,457.
327 Ibidem, an 2, nr. 1/1971, p. 80, 95.
328
Ibidem, nr. 1/1970, p. 56; Ibidem, nr. 2/1970, p. 290; Ibidem, an 2, nr. 1/1971, p. 165, 285,
288.
329 Ibidem, nr. 1/ 1970, p. 56; Ibidem, nr. 2, p. 290; Ibidem, 1971, an 2, nr. 1, p. 165,285, 288.
330 Ibidem, 1971, an 2, nr. 1, p. 166; Ibidem, nr. 4, p. 664; Ibidem, 1972, an III, nr. 1, p. 116.
331 Ibidem, 1973, an IV, nr. 4, p. 533.
332 Ibidem, 1971, an 2, nr. 2, p. 348-349.
333 A.P.M., Consiliul Popular Moneasa. 1976. Corespondenţa cu alte instituţii, f. nenr.
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Trei ani mai târziu, medicul Aurica Schimidt a consemnat în
Raportul privind activitatea Dispensarului Medical Comunal Moneasa că au
fost efectuate 437 consultaţii la adulţi, 135 la copii şi un număr de 557
tratamente la adulţi şi 61 la copii. Au fost trataţi la domiciliu 195 de adulţi
şi 24 de copii. O atenţie sporită a fost acordată mamelor cu copii mici,
până la 1 an. A fost solicitat sprijinul Organizaţiei pentru Femei şi a Crucii
Roşii pentru încurajarea tinerilor căsătoriţi în a procreea. Existau patru
cazuri de TBC de gr. I şi două de scabie. Programul consultaţiilor a fost
asigurat conform planificării primite de la Direcţia Sanitară Arad, astfel:
luni, vineri şi sâmbătă între orele 7-9, marţi, miercuri între orele 7-11, 1114 teren, iar joi între orele 12-16 consultaţii, iar între 16-19 muncă de teren.
În zilele de luni, vineri şi sâmbătă între orele 9-14, medicul asigura gardă
la Dispensarul Băilor Moneasa334 .
În şedinţa din 5 octombrie 1987, dl Ioan Groza a subliniat
necesitatea refacerii acoperişului Dispensarului ale cărui lucrări au stagnat
din pricina lipsei ţiglei şi a forţei de muncă335.
Medicul Dispensarului din Moneasa, d-na dr. Carmen Fetea a
solicitat Primăriei, la 27 ianuarie 1994, dotarea unităţii sanitare cu un nou
frigider în vederea păstrării în condiţii optime a vaccinurilor şi altor
produse farmaceutice. Dl primar a arătat că momentan nu era posibilă
achiziţionarea lui, însă a solicitat Consiliului Judeţean alocarea, pe
trimestrul I al acestui an, a sumei necesare33 6 •
Dintre medicii generalişti apreciaţi de localnici amintim pe soţii dr.
Iosif şi Aurica Schmidt şi soţii dr. Alexandru şi Carmen Fetea. în cabinetul
stomatologic, o perioadă lungă de timp, şi-a desfăşurat activitatea dr.
Eugenia Heredea. Deseori, cu toate că după 1990, d-na felceră Elisabeta
Humeniuc s-a pensionat, a răspuns solicitărilor medicilor şi localnicilor.
Mai putem aminti pe moaşa Iulia Pop, care şi-a desfăşurat activitatea
medicală, în Moneasa, timp de 20 de ani; sau pe d-na Mariana Mihăilă.
În urma privatizării, serviciul medical este deservit în continuare
de d-na dr. Carmen Fetea şi de d-na asistent medical Mariana Dragoş 337 .
În ultimii ani, în clădirea Dispensarului funcţionează un Centru de
Permanenţă. Furnizorii de servicii medicale, aflate sub coordonarea d-nei
dr. Carmen Fetea sunt: S.C. Medical Bocato, CM.I. dr. Braun Zoltan-

Idem, Consiliul Popular Moneasa, Şedinţe de Birou Executiv. 26.01. 1979-5.01.1980, f. nenr.
Idem, Consiliul Popular Moneasa, Lucrări privind organizarea şi desfăşurarea şedinţelor
Biroului Executiv, 1.01.1986-31.12.1987, f. 21.
336 Idem, C.L.C.M., Şedinţele Consiliului Local. 27.01.1994-14.12.1994, f. 109.
337 Informaţie orală primită prin bunăvoinţa d-nei dr. Carmen Fetea, medic generalist la
Dispensarul Medical din Moneasa.
334

335
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Rudolf, C.M.I. dr. Alexandru Fetea, CM.I. dr. Carmen Fetea şi CM.I. dr.
Felicia Stoica.
Instituţii

pentru menţinerea ordinii
Postul de Jandarmi
Vechilor structuri de menţinere a ordinii în localitate li s-au
adăugat cel al jandarmeriei şi, mai târziu, al poliţiei.
La 2 februarie 1930, secretarul comunal a dat citire Ordinului
Preturii plasei Sebiş, nr. 1489/1929, prin care Primăriei Moneasa i s-a
solicitat un spaţiu spre închiriere Secţiei de Jandarmerie din Sebiş 338 . Aleşii
locali au hotărât ca Primăria din Dezna să se ocupe de semnarea
contractului de închiriere, comunei Moneasa revenindu-i obligaţia de a
suporta cotă parte din chirie. Notarul a citit Ordinul nr. 9816/930 al
Prefecturii Judeţului conform căruia consiliile comunale stabileau
coeficientul cheltuielilor cercuale. Conform Hotărârii nr. 18, din 30 aprilie
1930, comunei Moneasa îi revenea 18% din acestea 339 .
În următorul an, la 21 noiembrie 1931, consilierii au prelungit
contractul de închiriere pentru postul de jandarmi, stabilind o chirie de
18.000 lei pe an, cu aplicarea unei reduceri de 2.000 lei. Din suma totală,
Ministerul de Interne suporta 4.400 lei, iar restul de 13.600 lei reveneau
comunelor Dezna, Rănuşa, Moneasa, Buhani, Slatina de Criş, Neagra,
Minead, Susani şi Nădălbeşti în funcţie de numărul locuitorilor lor.
Primarul din Dezna, Teodor Pintea s-a ocupat de încheierea contractului
pe o perioadă de 1 an (1 ianuarie - 31 decembrie 1932)340 . Aprovizionarea
instituţiei cu lemne cădea în sarcina comunei341.
Documentele din anii 1944/1945 îl menţionează pe Ioan Cozma, ca
fiind şeful Postului de Jandarmi342.
După instaurarea regimului comunist au fost reorganizate serviciile
pentru asigurarea ordinii şi liniştii publice.
Postul de Poliţie
Ca în toate comunele şi la Moneasa a funcţionat un post de poliţie,
pe vremea comunismului denumit miliţie.
În deceniul şapte al secolului XX, documentele îl amintesc pe
Mircea Anghel, care îndeplinea funcţia de şef al Postului de Poliţie343, iar în
anul 1968 a fost menţionat Vasile Tirţea344_
A.P.M., Registrul deliberărilor Consiliului Comunal. 1929-1932, f. 42.
Ibidem, f. 47.
340 A.P.M., Registrul deliberărilor Consiliului Comunal. 1929-1932, f. 115-117; S.J.A.A.N.,
F.P.].A., Acte administrative. 1919-1934, dos. 103/1931, f. 5-6.
341 S.J.A.A.N., F.P.f.A., Acte administrative. 1919-1934, dos. 47 /1935, f. 59.
342 A.P.M., Primăria Comunei Moneasa. Comitetul Agricol. Registrul de procese verbale pe anul
1944/1945, f. 16-17.
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Raponil şefului Poshtlui de Poliţie Moneasa pe perioada 1 ianuarie-13
iunie 1970, prezentat în 12 iunie 1970, făcea referire la componeţa sa:
plutonier major Nicolae Burda (şeful postului), Ilie Măglean (ajutorul
şefului de post) şi plutonier Crăciun Bibici (ajutorul şefului de post). Din
activitatea instituţiei reiese că s-au făcut instrucţiunii civile, au fost
premiaţi paznicii merituoşi, a fost reglementată circulaţia autovehiculelor
în staţiune, au fost popularizate actele normative şi au fost soluţionate în
parte infracţiunile sesizate de localnici345 .
Prin Decizia nr. 10, din 23 aprilie 1971, a Comitetului Executiv al
Consiliului Popular Moneasa, angajaţii Postului de Miliţie aveau obligaţia
ca până la 1 iulie a.c. să organizeze conferinţe cu cetăţenii în care să le fie
prezentate noile legi, iar şeful de post împreună cu preşedintele
Consiliului să organizeze consfătuiri cu toţi şoferii pentru a le prezenta
regulile de circulaţie, cu elevii celor două şcoli, cu gestionarii din raza
comunei în scopul dezbaterii regulilor generale de comerţ şi a cunoaşterii
contravenţiilor şi cu conducătorii instituţiilor şi întreprinderilor346 •
Plutonierul major Ioan Stanca, şeful Postului de Poliţie, în Raporhtl
pe a1111l 1987 a arătat că pe teritoriul comunei au fost aplicate amenzi în
valoare de 37.000 lei şi au fost avertizate 27 de persoane, care erau pe cale
să comită „fapte antisociale"34 7 •
După activitatea de poliţist la Mangalia, Arad, Sebiş, Cărand, Dieci
şi Chisindia, în cele din urmă, Mircea Oneţiu s-a stabilit la Moneasa, unde
a fost şef al Postului de Poliţie între anii 1988-2002348 • De-a lungul timpului,
şi-au mai desfăşurat activitatea Grigore Clipotă (fost şef de post), Moise
Groza (actualul şef de post) şi Nicolae Delapeta.
Serviciul de Pompieri
Formaţiile civile de pompieri de gradul III au fost înfiinţate în
temeiul Legii nr. 57/1968. Ele erau formate din pompieri cu activitate
obştească. Decizia nr. 15, din 9 iunie 1975, consfinţea componenţa acestora.
S.J .A.A.:\!., Consiliul Popular al Comunei Moneasa. Biroul Executiv, 1 ianuarie 1968-31
decembrie 1968, dos. 4-5, f. 130.
m Ibidem, f. 203, 206.
w; A.P.M., Consiliul Popular al Comunei Moneasa. nr. 2, Lucrări privind organizarea şi
dc~(i'iş11ram1 şedinţelor Biroului Executiv şi a sesiunilor Consiliului Popular al comunei Moneasa 1
ianuarie 1970-31 decembrie 1970, f. 254-257.
346 Idem, Consiliul Popular al Comunei Moneasa. Birou Executiv. Lucrări privind organizarea şi
desfăşurarea sesiunilor Consiliului Popular şi a şedinfelor de Birou Executiv al Consiliului Popular
(convocatoare, procese verbale, rapoarte, dări de seamă, infomzări), 1 ianuarie 1971-31 decembrie
1971, f. 231-232.
347 Idem, Consiliul Popular Moneasa, Lucrări privind organizarea şi desfăşurarea şedinţelor
Biroului Executiv. 1.01.1986-31.12.1987, f. 14.
348 Aducem mulţumiri pentru informaţii dlui Tudor Oneţiu, fiul dlui Mircea Oneţiu.
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Şeful Formaţiei din Moneasa era Gheorghe Şodinca. Grupa de

lucru cu mijloace tehnice de stingere la hipocisternă era constihtită din
Pavel Şodinca (şef de grupă), Ştefan Cociş (şef ţeavă), Mihai Şodinca
(toporaş), balancieri: Florea Ciupertea, Livius Şodinca, Nicolae Groza,
Teodor Irimie; mecanic pompă: Roman Pop; Grupa pentru prevenire,
alimentare şi salvare era format din: Dănilă Groza (şef grupă), servant
pompier: Milentie Şodinca, Ioan Voian, Ioan Crişan, Alexandru I. Dragoş,
Nicolae Cioflică, Ioan Codruţ.
În sahtl Rănuşa activa formaţia condusă de Florea Deliman, care
coordona Grupa de lucru cu mijloace tehnice de stingere la: pompă
manuală: Teodor Dragoş (şef de ţeavă), blansieri: Terentie Crişan, Ioan
Termea, Parco Iosif, Terentie loja; mecanic pompă: Dănilă Copil.
Acestea aveau următoarele atribuţii: cunoaşterea şi respectarea
normelor şi măsurilor de prevenire a incendiilor, salvarea vieţii oamenilor
şi bunurilor ameninţate de incendii, intervenţie rapidă, participarea la
operaţiuni de înlăhtrare a urmărilor calamităţilor 349 •
A fost reorganizată Comisia Comunală P.C.I., în baza Deciziei nr. 9
din 18 februarie 1972, având următoarea componenţă: Augustin
Demetrescu (secretar Comitet Executiv), Vasile Draghici (director Cămin
Culhtral), Aurel Brad (director S.B.C.), Nicolae Burda (şef Post Miliţie),
Ioan Chivari (brigadier silvic), Francisc Papai (şef Formaţie P.C.I.
Moneasa), Ioan Termea (pădurar şef grupă PCI Rănuşa), Szabo Maria
(medic uman), Ioan Groza (şef Carieră)3so_
În Raporhtl comun al comisiilor permanente ale Consiliului
Popular Moneasa se sublinia darea în folosinţă a Remizei P.C.I. până la
sfârşihtl trimestrului I al anului 1972351
Raporhtl formaţiei de pompieri al Monesei pe anul 1978 făcea
referire la activitatea acesteia, sub coordonarea şefului Gheorghe Şodinca.
Grupa de lucru la autocisternă era formată din: Mihai Şodinca (comandant
de grupă), Ştefan Cociş, Florea Ciupertea, Ioan Ferenţ, Ioan Voian, Milente
Şodinca, Nicolae Groza (servanţi), Somoghi Ladislau (servant şi şofer);
Grupa pentru prevenire, alimentare şi salvare: comandant de grupă:
Roman Pop (comandant de grupă), Ioan Crişan, Dănilă Groza, Ioan
Codruţ, Anton Mariţiu, Teodor Irimie (servanţi). Cea din Rănuşa era
A.P.M., C.P.C.M., Acte de la dosarul cuprinzând lucrări privind organizarea şi desfăşurarea
sesiunilor Consiliului Popular (convocatoare, procese-verbale, rapoarte, dări de seamă, informări), 1
ianuarie 1975-31 decembrie 1975, voi. 7, f. 19-20.
350
Idem, Biroul Executiv. Lucrări privind organizarea şi desfăşurarea sesiunilor Consiliului
Popular ţi al şedinţelor Biroului executiv al Consiliului Popular (convocatoare, procese-verbale,
rapoarte, dări de seamă, informări). 1 ianuarie 1972-31 decembrie 1972, f. 148.
351 Idem, f. 283-284.
193

349

https://biblioteca-digitala.ro

formată

din: la hipocisternă: Badea Coşa (şef formaţie), Dănilă Ana
(comandant de grupă), Terente Crişan, Ioan Termea, Iosif Farco, Florea
Deliman, Terente Moţ (servanţi), Aurel Dragoş (mecanic la

hipocisternă) 352 .

Biroul Executiv al Consiliului Popular al Comunei Moneasa a
decis, în 26 ianuarie 1979, reorganizarea Comisiei Tehnice de Prevenire şi
Stingerea Incendiilor. Din componenţa ei au făcut parte: Augustin
Demetrescu (secretarul Biroului Executiv, preşedinte); Mihai Groza
(vicepreşedinte, secretar), Maria Ciupertea (contabil Birou Executiv,
membru), Ioan Groza (şef Carieră, membru), Simion Purtan (şef Post
Miliţie, membru), Vasile Draghici (director Cămin Cultural, membru),
Spiridon Groza (directorul şcolii Moneasa, membru), Aurica Schimidt
(medic dispensar Moneasa), Gheorghe Şodinca (şef formaţie P.S.I.
Moneasa), Badea Coşa (şef formaţie Rănuşa), Pavel Redac (diriginte
P.P.T.R.), Emil Miclea (preşedintele Cooperativei Moneasa), Palfi Francisc
(inginer hidro), Vasile Toader (brigadier silvic Rănuşa), Pavel Toader
(brigadier silvic Moneasa), Mircea Butură (maiestru electric I.M.M.R.
Rănuşa), Maria Dobre (educatoare Moneasa)3 53 .
În şedinţa din 9 ianuarie 1987, Ioan Groza a subliniat necesitatea
continuării construcţiei remizei3S 4 •
La 17 iunie 1993, în Procesul verbal a fost consemnat faptul că erau
în curs de derulare lucrările de reparaţii, de finalizare a clădirii Remizei de
Pompieri3ss.
Următorul an a coicis cu o nouă organizare. La 29 septembrie 1994,
primarul Terentie Condea a propus reorganizarea formaţiei de pompieri
prin contribuţia agenţilor economici. Acesta a susţinut înfiinţarea unui
post de pompier care să funcţioneze la Remiza Primăriei. Dl Costea Moise
l-a desemnat pe viceprimarului Marian Cornel şef al Formaţiei Civile de
Pompieri. Propunerea a fost aprobată cu unanimitate de voturi356 .
Componenţa ei, în 26 ianuarie 1995, a fost următoarea: la Moneasa:
şef şerviciu mobil: Gheorghe Şodinca; şef servicu de lucru: Ioan Ferenţ;
servanţi: Petru Dupţa, Lenghel Zoltan, Mihai Groza, Cristian Şodinca;
şofer: Daniel Toderaş, Florin Roman; rezerva grupei: Ioan Groza, Ionel

Idem, Şedinţe de Birou Executiv. 26.01. 1979-5.01.1980, f. nenr.
Jdem, C.P.C.M., Şedinţe de Birou Executiv. 26.01. 1979-5.01.1980, f. nenr.
354 Ibidem, Lucrări privind organizarea şi desfiişurarea şedinţelor Biroului Executiv, 1.01.198631.12.1987, f. 80.
35 5 A.P.M., C.L.C.M., Şedinţele Consiliului Local. 28.01.1993-28.12.1993, f. nenr.
356 Ibidem, Şedinţele Consiliului Local. 27.01.1994-14.12.1994, f. 22-24.
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Toderaş,

Teodor Gabor; la Rănuşa: şef echipă: Pavel Lupşa; servanţi:
Alexandru Jidoi, Costel loja şi Dănilă Ana357 .
La sfârşitul lunii ianuarie a aceluiaşi an, aleşii locali au decis
înfiinţarea unui post de conducător auto pentru autocisterna din dotarea
formaţiei civile de pompieri Moneasa. A fost aprobat, de asemenea, postul
de pază obştească pentru localitatea Moneasa. Cel numit, Dănuţ Talpoş a
beneficiat de instrucţia conducerii poliţiei locale. O lună mai târziu, a fost
reorganizată formaţia civilă de pompieri de pe lângă Consiliul Local
Moneasa având următoarea componenţă: Florin Roman, şef formaţie, şofer
autocisternă; Cristian Şodinca, Ioan Groza, Mihai Groza, Daniel Toderaş,
Ionel Copil, Gheorghe Şodinca3ss.
Noua administraţie, aflată sub coordonarea dlui primar Ioan Nuţu
Herbei, şi-a propus reabilitarea edificiului Remizei şi organizarea unei noi
formaţii de pompieri.

Ocolul Silvic
În trecut, pădurile din zona Monesei constituiau şi domenii de
vânătoare ale baronilor. La sfârşitul secolului al XIX-lea, contele
Wenckheim a dorit plantarea unor puieţi de conifere în Moneasa 359 .
În perioada interbelică ocoalele silvice au fost conduse de câte un
inginer silvic, ajutat de unul sau doi conducători silvici şi un număr
variabil de brigadieri silvici de administraţie sau control, pădurar de pază
sau regii. Lucrările tehnice pe teren, administrative, de contabilitate din
raza ocoalelor au fost controlate şi verificate de un şef de circumscripţie
(inspector de control) cu gradul de inginer, care avea în subordine 3-4
ocoale silvice36o.
La începutul anului 1932, Serviciul Tehnic al Direcţiei Generale
Silvice Arad a înştiinţat primăriile despre demersurile C.A.P.S. de a pune
în aplicare prevederile Reformei agrare. Potrivit unei adrese a Prefecturii
Judeţului Arad, din 12 iulie 1932, s-a constituit o echipă de ingineri care
aveau datoria de a delimina şi amenaja pădurile comunale expropriate din
fostul domeniu Wencheim361.
În perioada comunistă, întregul Fond Forestier a trecut în
proprietatea Statului.
După 1990, au fost demarate procedurile de retrocedare. Micii
proprietari din Rănuşa au fost împoprietăriţi cu câte 1 ha pădure în
Ibidem, Şedinţele Consiliului Local. 26.01.1995-18.12.1995, f. nenr.
Ibidem, Şedinţe Consiliul Local Moneasa. Februarie 1996, f. nenr.
359 Somogyi Gyula, Arad szabad kirtilyi vtiros es Arad vtirmegye kăzsegeinek leirtisa, Arad, 1913,
p. 180-181.
360 Ioan Nichin, op. cit., p. 243
361 S.J.A.A.N., F.P.J.A., Acte administrative. 1919-1934, dos. 203/1932, f. 2-3.
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bazinul Rănuşa. Prin anii 2001-2002 s-au constituit Composesoratul
Urbarial Moneasa şi Rănuşa şi pădurea comunală. Odată cu această
reîmpărţire, Ocolul de Stat din Moneasa cuprindea 5 districte, o parte la
Moneasa şi Rănuşa şi unul privat. Aşadar, Fondul Forestier a fost
reîmpărţit între cele două ocoale şi Composesoratul Urbarial.
Ambele ocoale au sediul la Sebiş.
Păstrăvăria, inclusiv 3 cabane aparţin de Ocolului Silvic de Stat şi
sunt puse la dispoziţia turiştilor.
Dintre persoanele acreditate în domeniul silvic putem aminti pe
Titteldorf Edmund, Ioan Ciupertea, Terente Draghici362, Toader Gheorghe
(brigadier silvic), Farko Iosif (brigadier silvic); Ioan Chivari (brigadier
silvic), Ioan Termea (pădurar Rănuşa), Vasile Toader (brigadier silvic
Rănuşa), Brad Mircea - se ocupă de pensionarii silvici, Pavel Toader
(brigadier silvic Moneasa), Ioan Crişan - pădurar 1994-2000, Bucotoş
Cosma, Marin Jurcă, Pavel Becheş, Ioan Jurcă, Marius Goga - brigadieri.
Din 2016, Ocolul Silvic Privat Moneasa-Sebiş era format din Vinorel
Săndel Brad şi Cristian Barna. Cel de stat cuprinde 5 cantoane şi se află sub
conducerea şefului de district Ionel Oprea. Personalul de specialitate, cu
aria de răspundere, este constituit din: Dumitru Măieran (cantonul IzoiCarieră), Cristian Creţu (cantonul Valea Ruja), Cosmin Crişan (2000prezent; cantonul Şipot-Vladu-Bârlogelu), Florin Hopârda (cantonul Valea
Lungă-Părăul Feţii), Marius Goga (cantonul Dosu-Zelea Neagră). La
Rănuşa, Laurenţiu loja răspunde de Districul 3 Zugău 363 .
În loc de concluzii, amintim că în Moneasa a fost înfiinţată o unitate
C.E.C., în care şi-a desfăşurat activitatea dl Vasile Groza. Comisia de
Licitaţie a decis, la 19 aprilie 1992, acordarea spre închiriere a terenului
aferent clădirii C.E.C., de 20 m 2, lui Vasile Groza, cel aferent aceleiaşi
clădiri cu o suprafaţă de 235 m 2 S.C. BELAMI S.R.L. şi cel situat în
apropierea aprozarelor S.C. ARIA S.A. Buteni364 . Instituţia a avut sediul în
aripa dreaptă a fostei Şcoli Confesionale Romano-Catolice. Astăzi, întreg
edificiul este casa particulară. Din 1992-1993, CEC-ul a fost mutat într-un
spaţiul de la parterul blocului situat în apropierea Primăriei. Din acea
perioadă şi până în 2004, d-na Emilia Păiuşan a răspuns solicitărilor
localnicilor3 6S.
A.P.M., Registml deliberărilor Consiliului Comunal. 1929-1932, f. 3 (În 1929, pădurarul Ioan
Ciupertea a fost îndepărtat din funcţie, fiind înlocuit de Terente Draghici).
363 Aducem mulţumiri pentru informaţii dlui Florin Hopârda.
364 A.P.M., C.L.C.M., Şedinţele Consiliului Local. 21.02.1992-10.12.1992, f. nenr. (Comisia de
Licitaţie a fost compusă din primarul Terentie Condea, viceprimarul Marian Cornel,
secretarul Teodor Moise, contabilul Adela Ciupertea şi casierul Lazăr Şodinca).
3 65 Informaţie orală primită prin bunăvoin\a dnei Emilia Păiuşan.
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Capitolul 5

Viata
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economică.

1
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, continuitate

1. Perioada otomană. Evoluţii şi involuţii economice
Nasterea
unei vieti. economice a avut ca referintă
'
. existenta'
resurselor naturale. Configuraţia fizico-geografică a zonei MoneasaRănuşa a impus un anumit tip de relaţii economice şi a dezvoltat ocupaţii
specifice.
Unele documente târzii au consemnat că locuitorii din Moneasa sau îndeletnicit cu extracţia minereului încă din veacul al XIV-lea2• Altele
susţin că, sub ocupaţie turcească, nu a existat o exploatare minieră
sistematică. Chiar dacă au fost amintite în anul 1597, minele şi izvoarele
termale, totuşi e ştiut faptul că otomanii au permis unele evoluţii
economice care să răspundă propriilor necesităţi.
În aceste părţi, relieful muntos a oferit practicarea unei agriculturi
de subzistenţă. Istoricii consemnează episoade despre ţăranii care „când se
duceau la câmp, luau cu ei şi armele, pentru că nu se ştia când atacă
turcii". Insecuritatea permanentă, generată de desele raiduri ale acestora, a
fost întărită de o altă relatare. Se povesteşte că în 1583, turcii din Timişoara
au aprins 11 stoguri de grâu şi paie ale ţăranilor din Dezna. Ei au
considerat că localnicii au ridicat fortificaţii şi se pregăteau să-i atace. De
atunci, autohtonii nu au avut dreptul de a-şi construi hambare.
Proprietarul din Dezna care a încălcat această stipulaţie a
autorităţilor a fost chemat în faţa diplomaţiei europene.
Toate acestea, denotă un control excesiv al suveranilor otomani. Ei
nu au creat condiţii optime în vederea dezvoltării unei vieţi economice.
Acestor măsuri li s-au adăugat permanentele neînţelegeri dintre potenţaţii
vremii, toate degenerând în practicarea unei economii autarhice.
Celelalte ramuri ale agriculturii s-au limitat la necesităţile fiecărei
gospodării. Oricare avea propriile suprafeţe cultivate. De amintit ar fi că
din această perioadă datează şi primele culturi de nuci din Rănuşa.
O altă îndeletnicire a fost pescuitul. Documentele vremii vorbesc
despre păstrăvii uriaşi de pe pârâul Dezna3.

Fragmente din acest capitol se regăsesc şi în Felicia Aneta Oarcea, Spiridon Groza,
Moneasa. Monografie istorică, Ed. Gutenberg Univers, Arad, 2007, pp. 106-130.
2 ***, Aradul permanenţă în istoria patriei, Arad, 1978, p. 95.
3 Marki Sandor Arad varmegye es Arad szabad kiraly varos tărtenete, voi. II, p. 112-124, 250252; Felicia Aneta Oarcea, Spiridon Groza, op. cit., p. 106.
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Insecuritatea nu a permis dezvoltarea unor relaţii comerciale
solide, fiind diminuate din pricina samavolniciilor spahiilor. Aveau
dreptul de a desfăşura comerţ negustorii greci, sârbi, evrei etc. 4 •
Autohtonii se îndeletniceau cu creşterea animalelor, în special cai şi
oi. Nu de puţine ori caii le erau furaţi, după cum relatează o consemnare
din 1590. Fiindcă nu era pe placul turcilor dezvoltarea şeptelului de
bovine, localnicii s-au ocupat cu creşterea oilor5•
În condiţiile unei vieţi econorrnce limitate de autorităţile
administrativ-politice, sătenii au fost nevoiţi să achite obligaţii fiscale
turcilor şi autorităţilor transilvănene. Spre deosebire de cele transilvănene,
primii s-au mulţumit cu perceperea dărilor, fără a se amesteca în treburile
obşteşti. Astfel, s-a conservat autonomia internă 6 •
Pustietoarele războaie austro-turce au sporit şi mai mult
insecuritatea în zonă. Timid, viaţa economică a început să prindă rădăcini
la începutul secolului al XVIII-iea, odată cu intrarea acestor teritorii sub
stăpânire habsburgică. Interesul crescut pentru valorificarea eficientă a
resurselor naturale, reformele de tip iluminist în acest domeniu, au
contribuit la prosperitatea de mai târziu.
2. Agricultura. Meşteşugul casnic
Pământurile puţin fertile şi configuraţia reliefului au imprimat
specificul unei agriculturi de subzistenţă. Zona depresionară, cu mici
parcele de pământ a îngăduit cultivarea plantelor şi legumelor atât cât să
răspundă necesităţilor fiecărei familii.
Analiza conscripţiilor efectuate de autorităţile habsburgice, ne
permite să detaliem situaţia economico-socială a sătenilor din Moneasa şi
Rănuşa.

La Moneasa, conscripţia din 1746 a recenzat pe lângă numărul
capilor de familie, prin „arătarea precisă a condiţiunilor lor de avere
mobilă şi de câştig din agricultură, creşterea vitelor şi din meşteşuguri şi
sistemul de fixare a contributiilor
de atunci" 7 •
,
Au fost consemnate familii de români, având statutul social de
„hospites" şi „subhospites". Unii dintre ei erau beneficiarii unei „moles
rivales".
La Rănuşa, cele şase familii de zilieri se ocupau, în special, cu
creşterea animalelor 8 : (Tabelul 1).
Ibidem, p. 260-263.
Ibidem, p. 250.
6 ***, Arad permanenţă în istoria patriei, p. 152; Felicia Aneta Oarcea, Spiridon Groza, op. cit.,
p.107.
7 Gheorghe Ciuhandu, Românii din Câmpia Aradului de acum două veacuri, Arad, 1940, p. 32.
8 Ibidem, p. 136,174,217,219.
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. . . d"1n 1746 M oneasa. anuşa.
Ta b eu
111 D ate Ie conscnptle1
Nume
Krisan
Groza
Groza
Csupertye
Juan
Ieremia
Toma
Nikora
Statul socio-profesional
Hospites
1
1
1
1
Sub1
1
hospites
Boi
2
2
2
Vaci
1
1
1
1
Cai
1
1
Juninci
Capre
2
Porci
2
Orz
4/8
2/8
4/8
4/8
Grâu
Mei
2/8
2/8
2/8
2/8
Mori de
-

Şodinka

Mihaly

Total

1
-

5
5

1
1
2
2
1
4/8
2/8
2/8

2
6
5
1
3

2
5
18/8
2/8
1

-

apă

Rănuşa

Nume

Inquilini
/ zilieri

Togyeroj
Juon
1

Dehelean
Juon
1

2
1

2
2

-

-

6
1

2

1/8

1/8

Boi
Vaci
Cai
Capre
Porci
Porumb
Sursa: nota 8.

Surko
Juon
1

Kosa
Szimeon
1

Vite ţinute
2
1
1
Produce cubule de
1/8
1/8

Kosa
Luka
1

Kodrucz
Jovan
1

Total

-

-

4

-

1
6

5

3

-

12
6

-

2/8

6/8

6

3

În conscripţiile din 1771 şi 1772 au fost menţionaţi 25 de jeleri cu
casă şi pământurile aflate în folosinţă. Aceste recensăminte au fost
întocmite pe baza declaraţiilor sătenilor9 •
La debutul veacului al XIX-iea, conscripţiile devin mai complexe.
Potrivit celei din 1828, situaţia economico-socială a localnicilor din cele
două aşezări s-a îmbunătăţit. Cei 70 de iobagi şi jeleri din Moneasa şi cei 65
din Rănuşa şi-au extins suprafeţele cultivate, iar şeptelul animalier a sporit.
(Tabelul 2) 10 • Unii istorici afirmă că jelerii din părţile vestice au avut o
situaţie privilegiată faţă de cei din Principatul Transilvaniei. Ei puteau să

Kovâch Geza, ,,Structura internă şi dezvoltarea proprietăţilor în comunele din comitatul
Arad după reglementarea urbarială din 1771 până în anul revoluţionar 1848", în Populaţie
şi Societate. Studii de demografie istorică, voi. II, Cluj, 1972, p. 140, 159, 161.
10
Idem, ,,Conscripţia satelor arădene în 1828", în Ziridava XV-XVI, Arad, 1987, p. 111, 115116; 119-120.
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încheie contracte, în baza cărora să beneficieze de
puteau ridica, astfel, în rândul contractualiştilor.

grădini,

Tabelul 2. Structura economico-socială a populatiei din Moneasa (1828)
Structura economico-socială a populatiei din Moneasa
Familii
Case
Arături,
Populaţie
măsuri de
(18-60 ani)
pogon
Suprafaţa
iobagi jeleri
pământurilor

70

65
Sursa: nota 10.

cultivate
62
27
37
35
105
114 4/8
Structura economico-socială a populatiei din
23
16 I 23
-

6

1

livezi, vii. Se

....
V

C:

:,

-.

-~u

17

Rănuşa

-

Recolta la pământurile cultivate nu depăşea nevoile fiecărei
gospodării. Cele 64 de familii de ţărani deţineau 114 4 / s jug. pământ
cultivat şi fâneţe. Media pe familie se cifra la 1,8 jug. Amintita conscripţie
consemna existenţa a trei meşteşugari în localitatea Moneasa.
Odată cu achiziţiile de pământuri de către nobilime, suprafeţele
avute în folosinţă s-au micşorat. În deceniile trei şi patru ale veacului al
XIX-iea, ţărănimea a pierdut o mare parte din pământurile comunale, fiind
de multe ori ciuntite şi sesiile lor11 • În anul 1835, unii istoricii maghiari au
consemnat că „În Moneasa stau 24 iobagi care posedă teren arabil, 7 jeleri
cu casă ... " 12 . Speranţa ţăranilor paşoptişti de a zădărnicii exploatarea
nobilimii locale a fost spulberată după înfrângerea evenimentelor
revoluţionare. Rezistenţa lor a fost semnalată şi în satul Rănuşa 13 • Cu
timpul, marea majoritate a localnicilor şi-a îmbunătăţit situaţia economică.
Ei au lucrat cei 136 jug. de teren arabil şi 84 jug. de luncă, fapt ce le-a
permis sporirea şeptelului animalier 14 • Au început să-şi construiască
adăposturi pentru animale şi să-şi cumpere unelte agricole 15 .
Din anul 1886, autorităţile comitatense au dat dreptul de a organiza
târguri săptămânale, în ziua de vineri, la Dezna şi Sebiş, ceea ce le-a oferit
posibilitatea de a-şi vinde sau a achiziţiona animale şi produse agricole 16 .
Kovâch Geza, Structura internă ... , p. 163, 184; Idem, Conscripţia satelor arădene în 1828, p.
119, 122.
11 Fabian Gabor, Arad varnzegye /eirasa historiai geographiei e· ;tatisztikai, voi. I, Buda, 1835, p.
75.
13 ***, Aradul pennanenţă în istoria patriei, p. 287.
14 Gaal Jeno, Arad vannegye es Arad szabad kiralyi varos kăzgazdasagi, kăzigazgatasi es
kăzmuvelodesi allapotanak leirasa, Arad, 1898, p. 189.
15 [bidem, p. 171-172.
16 Serviciul Judeţean Arad al Arhivelor Naţionale (S.J.A.A.N.), Marki Sandor, F. pers., f. 749;
Gaâl Jeno, op. cit, p. 357.
11
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Ca o consecinţă pe termen lung, şeptelul animalier a cunoscut
fluctuaţii, la finele veacului XIX şi debutul următorului. Datele oferite de
statisticile maghiare din anii 1895 şi 1911 indică prezenţa unui număr mare
de bovine şi suine, în Moneasa. Faţă de anul 1895, în anul 1911, cel al
cornutelor şi porcilor a înregistrat o scădere semnificativă. Probabilitatea
unei epidemii în rândul animalelor ar putea fi o explicaţie, cifra lor
scăzând aproape la jumătate. Ovinele au rămas în număr aproape
constant, doar cel al cailor şi măgarilor a înregistrat o uşoară creştere.
La Rănuşa, situaţia era diferită faţă de Moneasa. Pe lângă faptul că
se creşteau mai multe capre şi oi, ponderea bovinelor a fost cu 28,74 % mai
mare decât al Monesei. Aceasta semnalează ocupaţia principală a
locuitorilor (Tabelul 3)1 7 •
Tabelul 3. Dinamica şeptelului animalier în Moneasa
Cornute
Cai
I Măgari
Ca pre
Moneasa
An 1895
73
204
16
An 1911
34
121
40

şi Rănuşa

(1895, 1911)
Porci

Oi

208

99

5

94

113

118

Rănuşa

An 1895
160
An 1911
165

Crescuţi

I-

32

117

26
86
19
125
IDinamica şeptelului animalier între martie 1910-februarie 1911
Moneasa
Viţei
Boi şi viţei
Vaci
Junincă
Vânduţi

Sacrificaţi

Pierduţi

după

şi păstraţi

vindere
3

36

3

3

61

4

45

50

1

2

33

9

2

120
Total: 165
Rănuşa

80

20

I

25

4

166

129

87

122

l

28

445
Total: 574

Sursa: nota 17.

În perioada modernă, evoluţia şeptelului animalier, a fost una
diferită. Ea a fost influenţată de preţurile practicate în pieţe, dar şi de
epizootiile din anumiţi ani.
17

Magyar Statisztikai

Kăzlemenyek,

voi. 41, Budapesta, 1913, p. 694-695.
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Potrivit unei situaţii funciare din anul 1897, prezentată de Gaal
Jenă, terenurile arabile ale monesenilor reprezentau 163 jug. şi 187 stj.
Întinse suprafeţe au fost ocupate de parchetul forestier. Păşunea comunală
se întindea pe 293 jug. şi 1.325 stânjeni (stj.). Venitul obţinut în urma
exploatării acesteia s-a ridicat la 48 fl. şi 54 cr. Impozitul financiar achitat a
fost de 308 fl., 61 cr. Asadar, din aceste activităti rezultau venituri
satisfăcătoare 18 . (Tabelul 4)
•

Tabelul 4. Situatia funciară 1897)
Denumire
Arătură
Grădina
Suprafaţa

Venit

Jug
Stj
FI.

Cr.
Sursa: nota 18.

163
187
151
22

14
290
45
61

I

Lunca

Pădure

45
22
50

6731
200
942
36

Câmp
fertil
7247
402

Câmp
neroditor
146
735
1210
23

Păşune

293
1325
48
54

Până

în deceniile şapte-opt ale veacului al XX-iea, o mare parte a
monesenilor s-a ocupat cu creşterea animalelor şi cultivarea terenurilor.
Sporirea şeptelului animalier a necesitat găsirea unor soluţii viabile pentru
ca localnicii să le poată hrănii. Deciziile de interdicţie a păşunatului în
anumite zone au provocat deseori nemulţumirea lor. Ei au adresat cereri
autorităţilor locale pentru a rezolva chestiunea19 .
În perioada 1919-1938, situaţia zootehnică şi sanitar-veterinară din
judeţul Arad a fost marcată de trei etape distincte: 1919-1922, 1923-1926,
1927-1938. În prima, a fost nevoie de refacerea şeptelului animalier şi
aprov1z1onarea cu reproducători masculi, precum şi combaterea
epizootiilor; în a doua au fost organizate comisiile zootehnice, constituite
prin Legea de organizare a Ministerului Agriculturii şi Domeniilor; a treia
înfiinţarea Camerei de Agricultură, care subordona întreaga activitate a
serviciilor zootehnice şi sanitare. O metodă nouă de îmbunătăţire a
şeptelului animalier a fost instituită prin Legea pentru creşterea,
îmbunătăţirea şi apărarea sănătăţii animalelor, pusă în aplicare în 192620.
Autorităţile locale au impulsionat prin măsuri administrative
ramurile agriculturii specifice. Ele au fost nevoite să sprijine sătenii în
cazul unor epizootii. În luna august a anului 1929, medicul veterinar al
Aradului, făcea cunoscut Prefecturii numele comunelor în care febra

1s Gaâl Jeno, op. cit, p. 694-695.

Arhiva Primăriei Moneasa (A.P.M.), Registrul deliberărilor Consiliului Comunal. 1929-1932,
p. 69-70.
20 Ioan Nichin, Monografia administrativă a judeţului Arad. Realizările administraţiei româneşti
de la Unire până în anul 1938, manuscris, p. 215-218.
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aftoasă

continua

să facă

ravagii. Printre ele s-au

numărat

Moneasa

ş1

Rănuşa 21 .

Măsurile

de protecţie au vizat populaţia, căreia, potrivit hotărârii
luată în şedinţa din 20 iunie 1929, îi revenea exclusivitatea de a îngriji
taurul şi ţapul comunal. Îngrijitorii lor aveau dreptul de a folosi iarba de la
Măgulişca, Sarcanişca, Groapa Cachelii şi Vârful Dealului, iar restul era
utilizată ca păşune comunală. Într-o întrunire ulterioară, cea din 6 iulie, s-a
revenit asupra deciziei referitoarea la utilizarea ierbii de la Măgulişca. A
fost stabilită o altă parcelă ce-i revenea taurului comunal, restul păşunii
urma a fi vândută prin licitaţie sătenilor. Arenda a fost încasată ca venit
ordinar al comunei la fondul de pădure 22 •
În toamna aceluiaşi an, la 21 septembrie, primarul a adus la
cunoştinţa Consiliul Comunal că taurul comunal a pierit. În consecinţă,
amintitul organism a decis să despăgubească pe acei săteni care au fost
obligaţi să ducă vacile la un altul în comunele învecinate şi au plătit taxele
aferente. De asemenea, s-a constituit un fond pentru plata îngrijitorului
animalului decedat.
La începutul primăverii, în fiecare an, locuitorii erau convocaţi să
participe la curăţarea păşunilor şi a livezilor. În şedinţa 13 aprilie 1930, s-a
decis ca ei să toaleteze păşunea de la Câmpul Nevestii. Erau retribuiţi cei
care participau la lucrările celei din Măgulişca. În atenţia autorităţilor a
intrat şi refacerea din propriul buget a gardului ruinat al cimitirului de
animale. Consiliul Comunal a fost înştiinţat de primar că, în urma licitaţiei
din 1 iulie, lui Ciupertea Nuţu îi revenea obligaţia de a reface gardul
cimitirului de animale, cu suma de 300 lei.
Necesitatea sporirii suprafeţelor destinate păşunatului l-a împins
pe edil să solicite scoaterea la vânzare a păşunii de pe dealul Butuşeasca,
ce se afla în proprietatea Bisericii Romano-Catolice 23.
Cei prezenţi la şedinţa ordinară din 8 aprilie 193224 au delegat
primarul să redacteze o ordonanţă în care să stipuleze obligativitatea
sătenilor de a curăţa livezile şi pomii fructiferi de omizi până la 20 aprilie,
precum şi ogoarele şi păşunile de mărăcini până la 1 iunie. Cei care nu se
supuneau documentului redactat în conformitate cu prevederile Legii

21

S.J.A.A.N., F.P.J.A., Acte administrative 1919-1934, dos. 11/1929, f. 155.
A.P.M., Registrul deliberărilor Consiliului Comunal Moneasa. 1929-1932, f. 10-12, 17, 41.
23 Ibidem, f. 21, 48-49, 62, 69-70.
24 Şedinţa s-a desfăşurat în prezenţa următorilor: Florea Dragoş -primar, preşedinte;
consilierii: Pavel Condea, Gheorghe Condea, Ilarie Condea, Simeon Groza, Ilarie Brad,
Vanti Groza, Florian Groza şi Pavel Şodinca; notarul secretar, Valeriu Coloja.
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poliţiei

rurale, art. 95, erau

amendaţi

cu

până

la 500 lei, la care se

adăuga şi

plata echipei Primăriei 25 •
La începutul anului 1933, în ziua de 9 februarie, aleşii locali au
aprobat suma de 1.000 lei pentru întreţinerea taurului comunal. La
solicitarea Camerei Agricole Arad, animalul a fost dus la licitaţie. Venitul
rezultat din vânzarea lui a fost acordat sus numitului organism, în calitate
de proprietar. Totodată, au fost delegaţi consilierii Florea Dragoş, Aurel
Miclea şi Barie Condea să declanşeze procedura de licitaţie şi să solicite
Camerei Agricole Arad 50% din suma achiziţionării unui nou taur 26 •
Zece zile mai târziu, această chestiune a fost readusă în discuţie 27 •
La licitatia
. care a avut loc la Sebis,
, în data de 15 februarie, li s-a oferit suma
2.250 lei, venit neacceptat de proprietar. În aceasta situaţie, consilierii au
hotărât vânzarea lui potenţialilor cumpărători din comună, în caz contrar,
să fie din nou scos la licitaţie la târgul din 13 martie, organizat în comuna
Dezna 28 .
În ultima zi a lunii august, preocuparea edilului şi a consilierului
Mihai Şodinca a fost aceea de a licita un ţap de reproducţie 29 .
La 28 iulie 1934, administraţia locală a acordat prin bunăînvoială
întreţinerea taurului comunal lui Petru Urs, deoarece nici după a treia
licitaţie nu s-a prezentat nici un doritor. Acesta primea suma de 7.300 lei şi
dreptul de a utiliza iarba din locul numit „ Tocoiu". Atribuţiile sale erau:
„1. Întreţinătorul este obligat a întreţine taurul în aşa mod ca să fie
corespunzător şi să fie apt pentru reproducţie, dându-i în fiecare zi de 2 ori
ovăz; 2. Este obligat a sta la dispoziţia tuturor locuitorilor din comună ori
şi când ar veni cu vacile la bătaie; 3. Este obligat a se prezenta cu taurul la
vizite medicale atunci când taurul va fi ordonat din parte Dlui medic
veterinar; 4. În cazul în care comuna va vinde taurul şi nu îl va înlocui
imediat sau nu îl va înlocui deloc, întreţinătorul va primi taxa de
întreţinere numai pe timpul întreţinerii; 5. Întreţinătorul e obligat ca
imediat ce va observa că taurul este bolnav sa anunţe pe primar; 6. Avans
de bani pentru lucratul fânului." 30 •

A.P.M., Registrul deliberărilor Consiliului Comunal Moneasa. 1929-1932, f. 141.
Idem, Condica pentru şedinfe. Consiliul Comunal Moneasa. 1932-1936, f. 10-12; S.J.A.A.N.,
F.P.J.A., Acte administrative. 1919-1934, dos. 15/1933, f. 3-6.
27 La şedinţă au participat primarul Florea Dragoş, preşedinte al Consiliului Comunal şi
consilierii: Barie Condea, Mihai Şodinca, Grigorie Bortiş, Aurel Miclea, Ioan Groza şi
notarul Valeriu Coloja.
28 A.P.M., Condica pentru şedinţe ... , f. 13; S.J.A.A.N., F.P.f.A., Acte administrative. 1919-1934,
dos. 15/1933, f. 7-8.
29 A.P.M., Condica pentru şedinţe ... , f. 27-28.
30 Ibidem, f. 71-72.
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Lui Pavel Groza i-a revenit întreţinerea berbecilor comunali cu
suma de 300 lei, în perioada 15 octombrie 1934 - 1 august 1935.
Administratia locală a decis, în 10 februarie 1935, înlocuirea
taurului comunal, devenit periculos, şi organizarea licitaţiei publice în
vederea vânzării acestuia cu suma de 3.500 lei. Au fost anunţaţi toţi
măcelarii, iar banii obţinuţi din vânzarea cărnii şi a pieii au fost păstraţi în
vederea achiziţionării al tuia31 .
Două luni mai târziu, a fost dezbătută problema legată de
restituirea banilor locuitorilor care au fost nevoiţi să-şi ducă vacile la
montă în comunele învecinate Rănuşa ori Slatina de Criş, din pricina
inexistenţei unui taur aici. Consilierii au aprobat procesele verbale ale
licitaţiei din 30 martie, referitoare la întreţinerea animalelor de reproducţie
în perioada 1 aprilie 1935 - 31 martie 1936. Astfel, taurul comunal revenea
lui Mihai Dragoş, pentru suma de 8.000 lei/ an; cei doi berbeci lui Ioan
Nuţu Groza, pentru suma de 300 lei/ an şi lâna berbecilor; iar cei doi ţapi
comunali lui Gheorghe Şodinca, cu suma de 1.200 lei/ an32 .
Una dintre problemele spinoase dezbătute în 10 octombrie 1936 a
fost cea legată de cazanul de rachiu al comunei, arendat lui Nuţu
Ciupertea. Organele fiscale au anunţat punerea lui sub sechestru, pe motiv
că nu au fost achitate impozitele pe anii 1930-1933. Primarul a susţinut
rezilierea contractului de arendare. Prezent la discuţii, arendaşul a declarat
că în acei ani cazanul a fost scos din funcţie şi de aceea nu a plătit
„rămăşiţele". Consiliul a decis eliberarea unor certificate comunale pentru
ştergerea impozitelor din anii în care nu a funcţionat. Sus numitul avea
obligaţia de a rezolva personal cu organele fiscale această chestiune33_
La 22 mai 1937, Ioan Nuţu Ciupertea a intentat un proces comunei
Moneasa, deoarece cazanul a fost arendat pe o perioadă de 10 ani (19281938). Acesta nu a achitat impozitele şi nici arenda de 100 lei/ an, fapt care
a atras confiscarea de către organele fiscale din Sebiş, de la care avea
obligaţia de a-l recupera. Refuzul a atras după sine implicarea edilului
local, care, după intrarea în posesie lui, s-a opus dării în folosinţa lui Nuţu
Ciupertea. Cel din urmă a intentat un alt proces Primăriei. La acesta putea
lua parte edilul local3 4 •

31

Ibidem, f. 81-82, 102; S.J.A.A.N., F.P.J.A., Acte administrative. 1919-1934, dos. 47 /1935, f. 1115.
32 A.P.M., Condica pentru şedinţe .. , f. 108-110; S.J.A.A.N., F.P.J.A., Acte administrative. 19191934, dos. 47 /1935, f. 23-25.
33 A.P.M., Deciziuni ale Consiliului Comunal Moneasa. 1936-1938, f. 30-31; S.J.A.A.N., F.P.J.A.,
Acte administrative. 1935-1939, dos. 313/1936, f. 54.
34
A.P.M., Deciziuni ale Consiliului Comunal Moneasa. 1936-1938, f. 55-56; S.J.A.A.N., F.P.J,A.,
Acte administrative. 1935-1939, dos. 313/1936, f. 80-81.
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Moara comunală. De-a lungul a câţiva ani, moara a reprezentat un
subiect delicat. În şedinţa din 19 iunie 1933, primarul Florea Dragoş a adus
la cunoştinţă Consiliului Comunal35 că licitaţia morii de apă a avut loc în
ziua de 13 a aceleiaşi luni. Acesta a depus la Administraţia Financiară
Arad garanţia de 8.020 lei, urmând ca, până la achitarea completă a sumei
de 80.200 lei, aceasta să fie arendată vechiului proprietar cu o suma de 40
lei/ zi 36 •
La 23 octombrie, acelaşi edil, consilierii37 şi notarul Valeriu Coloja
au dezbătut din nou problema morii cumpărate de comuna Moneasa cu
sprijinul Comitetului Local de Revizuire Timişoara, deoarece locuitorii
interesaţi nu au fost încunoştinţaţi despre finalitatea tranzacţiei. În
consecinţă, primul a fost delegat să parafeze actele de achiziţionare cu
organismul susmenţionat. Ulterior, pentru atingerea acestui obiectiv au
fost operate modificări ale bugetului local3 8•
În şedinţă din 30 iunie 1934, au fost aprobate materialele necesare
(lemne şi piatră) reparării morii de apă. Lemnele erau asigurate din
pădurea comunală prin contribuţia localnicilor, ,,lucrătorul plătit cu ziua,
iar transportul lor din pădure până la faţa locului se va face pe cale de
licitaţie". Piatra era transportată de la Cariera de Marmură. Primăriei îi
revenea sarcina de a procura de pe piaţă scândurile necesare roţii de
moară 39 • În 11 august, Mihai Şodinca a obţinut lemnul de stejar, iar Ioan
Carpine, varul, cimentul şi ţiglele.
Curăţarea canalului morii, înfundat cu deşeuri de la firma „Stern",
necesita o decolmatare, de către firma menţionată ori de organismele
locale cu resursele financiare şi umane ale celei din urmă 40 .
În toamna aceluiaşi an, în data de 3 octombrie, Consiliul Comunal
cu unanimitate de voturi a deliberat următoarele:
„ 1. Edificiul morii necesită o reparaţie generală şi urgentă pentru ca
astfel să se evite din timp cheltuirea unor sume mai mari şi pentru evitarea
eventualelor accidente mari, care ar putea interveni printr-o surpare a
edificiului;
2. Orice întârziere în aceste reparaţii este în detrimentul şi în
paguba comunei, care nu poate să lucreze cu moara şi trebuie să o ţină şi să
plătească pentru ea toate sarcinile fără a avea în schimb nici un profit;
Ioan Groza, Aurel Miclea, Mihai $odinea, Grigore Bortiş, Ilarie Condea, Ghenadie Brad.
A.P.M., Condica pentru şedinţe ... , f. 24.
37 Ilarie Condea, Grigorie Bortiş, Mihai Şodinca, Aurel Miclea, Ioan Groza şi Ghenadie
Brad.
38 A.P.M., Condica pentru şedinţe ... , f. 32-33
39 Ibidem, f. 69-70; S.J.A.A.N, F.P.J.A., Acte administrative. 1919-1934, dos. 292/1934, f.18.
40 A.P.M., Condica pentru şedinţe ... , f. 72-75.
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3. În starea în care se află acest edificiu, moara nu poate funcţiona
sub nici o condiţie şi printr-o întârziere a reparaţiilor s-ar putea întâmpla
ca într-o bună zi să se surpe întreg edificiul şi astfel să necesite edificarea
din nou;
4. Din partea Consiliului comunal şi a maiştrilor experţi s-a
constatat că printr-o reparaţie generală şi una puţin costisitoare, făcută la
timpul său se poate pune edificiul într-o situaţie cu totul bună şi
corespunzătoare în totul necesităţilor;
5. Aceste lucrări urgente şi necesare de executat la acest edificiu
constau din: a. Refacerea din nou a întregului perete ce este înspre canalul
cu apă / iaz/ din material de piatră şi tencuială de nisip, var şi ciment; b.
Acoperirea întregului edificiu cu ţiglă / ciripă/ şi lemnul necesar pentru
acoperiş din cauză că actualmente edificiul de moară este acoperit cu
şindrilă, care este deja putrezită şi nefolosibilă, astfel că /atunci/când
plouă intră în podul edificiului; c. Refacerea şi repararea lăzii cu apă
necesară la mânatul roatei de apă a morii.
6. Prin reparatul acestor părţi ale edificiului, localul de moară ar
putea fi pus din nou în folosinţă şi s-ar economisii comunei o sumedenie
de cheltuieli, care ar necesita mai târziu refacerea din nou a întregului
edificiu de moară.
7. În urma celor de mai sus Consiliul Comunal având în vedere că
aceste lucrări sunt urgente de executat şi că orice amânare sau întârziere în
lucrări ar fi în detrimentul comunei, cu unanimitate de voturi decide
repararea imediată a edificiului morii comunale din Moneasa, cerând
Prefecturii Judeţului Arad că pe baza motivelor de mai sus să binevoiască
a aproba ca toate aceste lucrări să se poată da prin licitaţie publică în ziua
de 7 octombrie, fără alte formalităţi de publicare ca astfel să nu se
tărăgăneze începerea lucrărilor".
Acestea cădeau în sarcina primarului şi a consilierilor Florea
Dragoş şi Mihai Dragoş, organizatorii licitaţiei41 • În urma derulării acesteia,
edilul a informat consilierii, în 16 octombrie, că antreprenorul Ioan
Ardelean din Beliu s-a angajat în finalizarea reabilitării ei cu suma de 3.950
lei, până la 1 noiembrie42.
În urma şedinţei din 17 iunie 1935, moara comunală a revenit lui
Simion Groza, locuitor din Moneasa, care a garantat punerea ei în
funcţiune 43 • Acesta era considerat ,, ... o persoană de încredere şi cu o
situaţie materială bună în comună, fiind o garanţă sigură pentru buna
întreţinere atât a edificiului cât şi a morii, având în vedere că prin
Ibidem, f. 77-79.
Ibidem, f. 80-81.
43 Ibidem, f. 120-122.

41

42
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susnumitul comuna a ajuns ca să aibă moară comunală în cea mai perfectă
stare de funcţionare". În vederea aprobării acestei decizii, primarul şi
notarul comunal erau obligaţi să înainteze documentele necesare
Prefecturii Judeţului Arad. Răspunsul Prefecturii, venit în 25 iulie 1936, a
fost unul negativ, edilul fiind nevoit să organizeze o nouă licitaţie44 •
După lungi tergiversări, la 26 februarie 1937, s-a decis vinderea
morii comunale, care până atunci fusese arendată lui Simion Groza, fără
acte legale-ts_
În 26 martie 1937, pretorul plasei Sebiş l-a dat afară din moară pe
Simion Groza. Acesta a contestat decizia în instanţă, cerând daune de 27.
037 lei şi o expertiză a doi morari din Dezna, care au stabilit valoarea
investiţilor sale la 20.500 lei. El mai arăta că întreaga comună a încasat 482
kg grâu şi 338 kg porumb. Valoarea estimată a fost de 2.600 lei. Directorul
şcolar Gheorghe Bărbuceanu, care a învinuit primarul că l-a dat afară din
moară pe Simion Groza fără consimţământul Consiliului, solicita acestuia
soluţionarea situaţiei tensionate. Edilul l-a somat să părăsească sala de
şedinţă pe motiv că nu era consilier. Însă, directorul a expus faptul că se
considera consilier şi că nu recunoştea ordinul de revocare dat de pretor.
Şedinţa s-a încheiat în această stare tensionată 46 •
În data de 6 mai, a fost organizată licitaţia pentru vânzarea morii
comunale. După ce, în prealabil, anunţul a fost publicat în Buletinul
Oficial, în ziarul „Ştirea", ,,Aradi Kozlony", precum şi în comunele din
împrejurimi, cea mai bună ofertă a venit din partea aceluiaşi Simion Groza,
care a oferit suma de 201.000 lei-t 7 • Ultimul a fost somat de Consiliu ca, în
termen de 7 zile de la licitaţie, să prezinte rezultatele expertizei din care să
reiasă suma despăgubirilor de 27.035 lei, pentru ca la rândul ei comuna să
cunoască pretenţiile financiare la procesul intentat pe data de 16 iunie48 .
Ostilităţile din timpul celui de-Al Doilea Război Mondial ş1
instaurarea regimului comunist au impus noi politici economice.

A.P.M., Deciziuni ale Consiliului Comunal Moneasa 1936-1938, f. 3, 26; S.J.A.A.I\'., F.P.J.A.,
Acte administrative. 1935-1939, dos. 313/1936, f. 24.
45 A.P.M., Deciziuni ale Consiliului Comunal Moneasa. 1936-1938, f. 45.
46 lbidem, f. 49-50; S.J.A.A.N., F.P.J.A., Acte administrative 1935-1939, dos. 313/1936, f. 74.
47 A.P.M., Deciziuni ale Consiliului Comunal Moneasa. 1936-1938, f. 57; S.J.A.A.N., F.P.J.A.,
Acte administrative. 1935-1939, dos. 313/1936, f. 81-82.
48 A.P.M., Deciziuni ale Consiliului Comunal Moneasa. 1936-1938, f. 57-58.
4-1
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Conform Procesului Verbal, încheiat în data de 24 mai 1958 cu
prilejul şedinţei Sfatului Popular Moneasa, s-a analizat munca la
Întovărăşirea din Rănuşa, care a fost înfiinţată în luna februarie a anului
menţionat.
Preşedintele
e1,
Vasile
Codruţ,
a
expus
obiectivele
organizaţiei:
dinamizarea
activitătii
acesteia, încasarea taxei de
înscriere până la da ta de 1 O
iunie, convocarea şedinţei
adunării generale a tuturor
membrilor pe data de 8 iunie,
precum şi convingerea a cât
mai multor săteni să adere la
aceasta49 .
În vederea stimulării oamenilor din Rănuşa să intre în sistemul
cooperativist s-a propus la 12 iulie 1958 sprijinirea lor cu grâu adus de la
GAC-Iosia Bucureşti, orz de toamnă de la „Ceanad 396", SAC Sântana ori
SAC Oradea.
Potrivit autorităţilor din acea vreme, în localitatea Moneasa
culturile de porumb şi pomicultura obţinuseră rezultatele scontate. S-a
recomandat introducerea unor soiuri superioare de nuci, meri, peri,
piersici şi cireşi târzii în vederea creşterii producţiei. Nucii din soiul Sebişel
urmau a fi procuraţi de la Oradea 50 .
Şeful de valorificare şi achiziţii al Raionului Gurahonţ, Vasile
Oancea, în 8 decembrie 1959, a făcut constatări cu privire la activitatea
comisiei numită prin Decizia nr. 318, din 1 decembrie 1959. Acesta s-a
întâlnit doar cu secretarul Lazăr Condea, agentul veterinar fiind implicat
în campania de combatere a febrei aftoase, iar Kolosvari Karol a fost învoit
de la serviciu. Conducerea locală era obligată să activeze producătorii în
vederea predării cotelor de impunere. Mai mult, cel mai acut punct al
discuţiei a fost legat de predarea restanţei cotei de carne până în data de 20
a lunii sus menţionate.
La 1 iulie 1960, Alexandru Dragoş, membru al Comitetului
Executiv al Sfatului Raional, a efectuat un control, în urma căruia au
I

49

ordinară

de constituire a Sfatului Popular Moneasa, 21.01.1958-23.12.1958, f.
şedinţă au participat: Mihai Şodinca
(preşedinte), Ioan Dobre
(vicepreşedinte), Nicolae Groza şi Lelu Condea (membrii); invitaţi: Aurel Brad (secretarul
Comitetului Comunal de Partid), Iosif Ciupertea şi Tănase Copil, secretarii organizaţiei de
bază a P.M.R. şi Lazăr Condea, secretar al Sfatului Popular).
50 A.P.M., Registrul de Procese verbale ale sesiunii Sfatului Popular Moneasa. 1956-1967, f. 10-11.

Idem, Sesiunea
15-16, 28 (La
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rezultat o serie de nereguli. Dintre acestea amintim: nu a fost stabilit un
plan de măsuri în vederea efectuării campaniei de recoltat; pentru
treieratul păioaselor a fost stabilită o singură arie, cea a Întovărăşirii
Rănuşa, numită „locul Popii"; inexistenţa unei batoze; nu a fost pregătit
materialul pentru prevenirea incendiilor; în perioada treieratului au fost
pregătite doar două echipe de elevi ai şcolii din Moneasa şi Rănuşa;
seminţele pentru întovărăşirea din Dezna urmau a fi depozitate într-o
încăpere salubră a Căminului Cultural; delegat al campaniei a fost
desemnat Kolosvari Karol, iar al batozei, Laurenţiu loja; cooperativa
Rănuşa trebuia să iasă la arie cu răcoritoare, salamuri, slănină, ţigări şi
altele; felcera avea obligaţia de a ridica de la Raion medicamentele
necesare trusei medicales1 _
Simion Ana, preşedintele Întovărăşirii „Codru Verde" din Rănuşa a
raportat următoarele: grăjdarii au salariu fix, caii nu şi-au pierdut din
vitalitate fiindcă erau întreţinuţi bine; cele 25 de oiţe erau pregătite de
reproducţie, iar cea mai avantajoasă ofertă era achiziţionarea magaziei din
Neagra; culturile nu au fost afectate de dăunători. Comitetul Executiv a
recomandat conducerii Întovărăşirii ca până la data de 1 august 1962 să fie
asigurată furajarea animalelor pentru perioada de iarnă 52 •
O situaţie a anului 1966 arăta că au fost cultivate 75 ha grâu, 140 ha
porumb, 30 ha trifoi şi alte 120 ha trifoi. Recensământul animalier efectuat
în data de 3 ianuarie 1967 indica faptul că se creşteau 12 boi, 126 vaci, 27
juninci, 27 viţei, 104 tineret, 136 ovine şi 242 caprine, 56 cai, 3.100 păsări 53 .
Bunurile rezultate, din urma creşterii animalelor şi a practicării
agriculturii, au cunoscut grave mutaţii în perioada comunistă. Regimul
cotelor impuse, în condiţiile unei situaţii economico-financiare modeste a
localnicilor, a diminuat considerabil şeptelul animalier şi producţia
agricolă, căci aşa cum am menţionat în lucrarea de faţă, autorităţile nu
tineau cont de anii cu recolte slabe. Deseori, monesenii au fost nevoiti să
renunţe la asigurarea propriilor provizii pentru familie.
Pescuitul. Până în 1918, pescuitul a fost reglementat prin Legea
pescuitului şi vânătoarei din anul 1883, art. XX. Din 1929 a intrat în vigoare
Legea de organizare a PARID-lui. Alte legi care l-au reglementat acest drept
au fost: Legea privitoare la pescuitul în apele de munte, publ. În Monitorul
Oficial nr. 93, din 19 aprilie 1935, cu modificările ulterioare din Monitorul
Oficial nr. 56, din 9 martie 1937, Comunicatul Ministerului Agriculturii şi
Domeniilor, publicat în Monitorul Oficial nr. 261, din 22 noiembrie 1928,
Deciziunea aceluiaşi minister nr. 428, din 14 aprilie 1934, publ. în Monitorul
I

51
52

53

I

Ibidem, f. 12-13, 19-20.
A.P.M., Şedinţe de lucm ale Comitetului Executiv. 9. I. 1962-18 XII 1962, f. 117-119.
Idem, Nicolae Palade, Monografia comunei Moneasa, 1964, manuscris, f. 4.
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Oficial nr. 88, din 16 aprilie 1934; nr. 5.449, din 29 septembrie 1936, publicat
în Monitorul Oficirzl nr. 233, din 6 octombrie 1936 şi 5.050, din 11 iunie 1937,
publicat în Monitorul Oficinl nr. 134, din 15 iunie 193754 .
În perioada interbelică, mai ales, s-au înregistrat cereri către
Primărie de licitare a dreptului de concesionare a bălţilor cu peşte 55 .
Cu timpul, poluarea şi lipsa unor măsuri de protejare a faunei
piscicole au trecut într-un plan neglijabil această îndeletnicire.
Începând cu deceniul şase al secolului al XX-lea, s-a reamenajat
„Păstrăvăria". În acea vreme, de atunci, au fost aprovizionate cu peşte
restaurantele din Moneasa.
Vânătoarea. Legea pentru reglementrzrerz vânătorii din anul 1883, art.
XX, a fost modificată în 1921 prin Legerz pentru protecfia vâ11rztul11i şi

reglementarea vânătoarei şi Legea pentru reglementarea portului
armelor din 1925. Tot atunci s-au constituit 41 de societăţi de

şi vânzării
vânătoare.

Terenurile comunale de vânătoare şi cele particulare puteau fi arendate cu
aprobarea Inspectoratului General de Vânătoare al Ardealului, cu sediul în
municipiul Arad56_
Strădania autorităţilor locale de a susţine o ramură importantă a
agriculturii, creşterea animalelor, s-a remarcat constant până prin deceniile
şapte, opt ale secolului XX, când forţa de muncă a fost absorbită de cea a
Staţiunii. De atunci şi până astăzi, şeptelul animalier a intrat pe o pantă
descendentă.

3. De la meşteşuguri la industrie (secolele XVIII-XXI)
Odată cu intrarea comitatelor Arad şi Zărand sub administraţie
habsburgică, s-au semnalat preocupări de valorificare a bogăţiilor naturale
ale fiecărei zone.
Exploatarea şi prelucrarea minereului de fier şi mangan
Vechi documente amintesc de practicarea unor meşteşuguri
miniere încă din veacul al XIV-lea57 . La acea vreme, nu le putem considera
exploatări miniere sistematice, încadrate într-un sistem industrializat. La
aceste topitorii primitive, aşezate de-a lungul apelor curgătoare, se
desfăşurau activităţi sezoniere, însumate la 15-17 săptămâni pe an.
Transportul minereului se realiza cu instalaţii trase de cai58 •
Debutul secolului al XVIII-iea a marcat începutul unei timide
exploatări în condiţiile tehnologice specifice perioadei. Dinamizarea
acestui tip de activităţi industrializate a fost influenţată de o multitudine
54

Ioan Nichin, op. cit., p. 240.
A.P.M., Registrul deliberărilor Consiliului Comunal. 1929-1932, f. 11.
56 Ioan Nichin, op. cit., p. 236, 238.
57 *-, Aradul permanenţă în istoria patriei, p. 95; Mărki Săndor, op. cit., voi. li, p. 255.
58 Ştefan Pascu, Voievodatul Transilvaniei, voi. III, Ed. Dacia, Cluj i\:apoca, 1986, p. 243.
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de factori, printre care am enumera cei fizico-geografici ori resursele
umane din zonăs9.
În localităţile Moneasa şi Rănuşa, în veacul amintit, au fost
înfiinţate primele topitorii rudimentare, piue de pisat minereul, acţionate
de forţa apei60 • Lipsa forţei de muncă specializată a îngreunat acet timp de
activităţi economice. Această realitat~ l-a îndemnat pe administratorul
domeniului ducelui Rinaldo de Modena, Bohus Emeric, în deceniul cinci,
să colonizeze muncitori specializaţi. De diverse etnii şi confesiuni - slovaci,
cehi, polonezi, austrieci, maghiari - au format „Colonia Smelţ/Jmelţ" 61 .
Ineficienta administrare şi valorificare a resurselor naturale ale
zonei a constituit una dintre cauzele pentru care Erariul i-a deposedat pe
urmaşii amintitului duce de acest domeniu. În raportul comitatului Arad
către Consiliul Locotenenţial Maghiar, datat la 18 iunie 1776, s-a
consemnat că acesta a avut o mină de fier şi la Moneasa, de unde s-au
exploatat lunar cca 200 q de minereu de fier.
O altă mină a fost administrată de familia loja din Rănuşa 62 •
În ultimele decenii ale
secolului al XVIII-iea, fiecărei
localităţi comitatense însemnată
autorităţile i-au atribuit un sigiliu,
în funcţie de profilul economic.
Tiparul sigilar al Monesei datează
din 1781. El a fost confecţionat din
alamă
ş1
poate fi încadrat
cronologic în rândul celor mai
vechi sigilii săteşti. Descris de
istoricii arădeni, el are o formă
oval-verticală, cu rondela de 25
mm x 22 mm şi înălţimea de 50
mm, iar legenda latină dintre cele
două cercuri ovoidale cuprinde incizat ,, + SIGIL. POS. MONYASZA
1781", adică „Sigiliul satului Moneasa 1781" 63 .
Valeria Velcea, Ioan Velcea, Octavian Mândruţ, Arad Monografia (Judeţele patriei), Ed.
Sport Turism, Bucureşti, 1979, p. 53.
60 Gaal Jeno, op. cit, p. 233.
61 Arhiva Şcolii Generale „Gheorghe Groza" Moneasa, Gh. Bărbuceanu, Monografia comunei
Moneasa, manuscris, p. I; Idem, Nicolae Palade, Repere istorice ale şcolii din Moneasa,
manuscris, f. nenr.; Informaţie orală obţinută prin bunăvoiunţa d-lui prof. Spriridon Groza,
din Moneasa.
62 Marki Sandor, op. cit., voi. II, p. 848-849.
63 Augustin Mureşan, Ioan V. Popovici, ,,Două tipare sigilare ale satelor Dulcele şi
Moneasa", în Studii de ştiinţă şi cultură, Universitatea „ Vasile Goldiş" University Press
59
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Din 13 aprilie 1784, odată cu emiterea unui ordin guvernamental,
minele din comitatul Arad au fost subordonate Oficiului Montanistic din
Baia de Aramă, circumscripţia montanistică din Banat64 •
Istorii târzii locale plasează începutul unor exploatări miniere
sistematice în sectorul Moneasa-Dezna, prin anul 178965 .
Dinamizarea vieţii economice a creat locuri de muncă pentru
localnici. Alături de specialişti, ei lucrau la topitoriile de minereu de fier, la
tăiatul lemnelor, arderea cărbunelui, transportul (cărăuşia) sau în carierele
de piatră şi marmură roşie 66 .
Cu toate eforturile de a eficientiza activităţile lucrative miniere,
totuşi din pricina rezervelor puţine, ele nu au cunoscut amploarea
scontată. Conţinutul de calcar, în proporţii suficiente, a permis topirea
fierului cu ajutorul focului întreţinut de cărbunii din lemn, fără a adăuga
alte minereuri. Prin topire, minereul de fier, devenea foarte curat şi moale,
deoarece nu conţinea fosfor şi sulf67 .
Documentele arhivistice ale Capitanatului Montanistic din Baia de
Aramă, de la începutul secolului al XIX-iea, consemnează preocupările
noului proprietar al Monesei, baronul Nevery Alexa de Gyula-Vărşand, de
a dezvolta această ramură economică 68 . Se notează că, în anul 1813, au fost
extrase cantităţi apreciabile de la minele de fier din Moneasa şi din
localităţile învecinate69_
Odată cu modernizările întreprinse, după 1810, s-a extins sistemul
muncii salariate 70 , la topitorii, ,,gatere" şi mori de apă 7 1.
Nobilul proprietar de pământ, pentru minereul extras, evaluat în
quintale, achita vamă în funcţie de calitatea şi cantitatea lui. O asemenea
situaţie a fost consemnată în perioada 1810-1820 (Tabelul 5). Creşterea
cantităţii exploatate impunea taxe mai mari. Între 1816-1820, ele au fost
fluctuante. Dacă în 1816, Nevery a plătit 266 fl., în anul următor suma a
crescut la 383 fl., pentru ca, în 1818, să fie de 195 fl., în 1819, de 182 fl. şi în
1820, de 182 fl.
La Rănuşa, în anul 1815, au fost extrase 620 chintale72_
Arad, 2007, an II, nr. 1 (8)/ martie, p. 94-97; Gheorghe Ţârcuş, ,,Jumelţul" de la Moneasa",
în Flacăra Roşie, Arad, 1986, 1 februarie, p. 3.
64 Mârki Sândor, op. cit., voi. II, p. 849.
65 ***, Aradul pennanenţă în istoria patriei, p. 167; A. Şc. Gen. ,,Gheorghe Groza" Moneasa,
Gheorghe Bărbuceanu, op. cit., p. III.
66 Fâbian Gâbor, op. cit., p. 75.
67 Gaâl Jeno, op. cit, p. 233; Felicia Aneta Oarcea, Spiridon Groza, op. cit., p. 113.
68 S.J.A.A.N., Marki Sandor, F. pers., f. 153-158; ***, Aradul permanenţă în istoria patriei, p. 178.
69 Mârki Sândor, op. cit., voi. II, p. 861-862.
70 ***, Aradul permanenţă în istoria patriei, p. 217.
71 Fâbiân Gâbor, op. cit., p. 75.
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-

620

1816
149

276

425

Moneasa
5.212

-

5.431

10,643

-

4,000

Rănuşa

-

-

200

1817

Moneasa

-

511

-

15.337

-

400

-

7.803

Rănuşa

-

20

1818

Moneasa

-

459
Rănuşa

-

20

1819

400

Moneasa

-

325

-

4.755

-

7.307

Rănuşa

Nu

deţinem informaţii.

1820

Moneasa

-

430
Rănuşa

Nu

deţinem informaţii.

Sursa: nota 72.
72

S.J.A.A.N., Mtirki Sandor, F. pers., f. 153-158; Mtirki Sandor, op. cit., voi. II, p. 850-851; ***,
Aradul permanenţă în istoria patriei, p. 178.
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Într-un raport al autorităţilor arădene către Consiliul Locotenenţial
Regal Maghiar, datat în anul 1822, s-a consemnat că „la Moneasa
concasorul cu ciocane este în stare bună, iar cuptorul de topit este construit
conform normelor noi, din material solid". Minereul extras de la cele trei
mine - Alexandru, cu o suprafaţă de 45,116 m 2, Victor şi Amalia, cu una de
2.247 m 2 şi Albrecht, cu alta de 45,119 m 2 din zona Corbu - a fost
transportat la topitoria (furnalul) din Moneasa cu ajutorul cailor 73 .
Exploatările s-au intensificat mijlocul veacului XIX. Între anii 18471857, antreprenorul austriac Rosthorn a arendat minele de fier din Sebiş şi
cele ale familiei Torok, din Dezna, construind topitoriile de tip
„Jmelţ" / ,,Smelţ". Între acestea au fost amintite şi cele de la Moneasa şi
Rănuşa 74 •

Demn de menţionat este faptul că, la mijlocul secolului al XIX-lea,
renumita turnătorie Honing F. din Arad a utilizat în confecţionarea
diverselor obiecte materia primă obţinută din minele de Moneasa şi
Dezna75 •
Spre sfârşitul deceniului şase al veacului al XIX-lea, noul
administrator domenial John Wilhelm a amenajat noi centre de exploatare.
Începând cu anul 1859, au fost deschise mici centre de exploatare şi
prelucrare a minereului. Istoriile locale amintesc de „Furnalul şi forja de la
Balint" (în apropierea Bisericii Baptiste actuale), ,,Forja de la Barna" (în
apropierea Primăriei actuale, pe locul unde stătea Simeon Barna) şi „Forja
de la Băi", precum şi „Furnalul de la Jmelţ". Edificarea ultimului a
diminuat considerabil rolul celorlalte centre. Conform scrierilor „Vechiul
cuptor este închis, rămânând doar instalaţia ciocanelor, care băteau şi
subţiau barele de fier, ce veneau din Jmelţ". La „Forja de la Băi" s-au lucrat
unelte pentru agricultură (sape, hârleţe, furci, cormane pentru plug), la
,,Forja de la Barna" s-au confecţionat numai şine pentru roţi 7 6.
Specialiştii Camerei de Comerţ şi Industrie Arad au consemnat,
într-un raport din 1878, că exploatările miniere se efectuau în condiţii
rudimentare. În aceste condiţii, cantitatea de minereu acoperă doar 30%
din necesitatea unei fabrici 77 .

S.J.A.A.N., F.P.f.A, Acta congregationum, dos. 753/1822, f. 5-6; Gh. Ţârcuş, op. cit., p. 3.
Jeno, op. cit, p. 233; Felicia Aneta Oarcea, Spiriodn Groza, op. cit., p. 114.
75 Andrei Caciora, Eugen Gli.ick, ,,Situaţia etno-demografică pe teritoriul fostului comitat
Arad (secolul al XVIII-lea - prima jumătate a secolului al XIX-iea) ", în Andrei Caciora
(coordonator), Realităţi istorice din Nord-Vestul Transilvaniei. Studii şi documente, ,,Vasile
Goldiş" University Press, Arad, 2006, p. 74; vezi Anexe, Schiţa 2.
76 A. Şc. Gen. ,,Gheorghe Groza" Moneasa, Gh. Bărbuceanu, op. cit., p. III.
77 Kovacs Geza, ,,Începuturile mişcării muncitoreşti din Arad", în Studii şi articole de istorie,
voi. III, Bucureşti, 1961, p. 309.
215

73

74 Gaăl

https://biblioteca-digitala.ro

Cu toate acestea, un document din 1882 a consemnat că în zona
Sebiş - Dezna - Rănuşa - Moneasa - Zimbru, producţia anuală s-a ridicat
la 8.302t. O parte din exploatări a fost valorificată în topitoriile locale. La
topitoria din Dezna s-au derulat activităţi până în anul 1912, iar la cea din
Sebiş până în anii Primului Război MondiaF8 •
Semnele de nerentabilitate a micilor forje de la Moneasa s-au
adeverit odată cu inaugurarea Fabricii de Topit Fier din Sebiş. După anul
1891, activitatea lor a intrat într-un declin79 •
În ultimii ani ai veacului al XIX-iea, din minele de la Moneasa şi
Rănuşa s-a înregistrat o producţie anuală de 50.000 q, din care se extrăgea
500 q magneziu. Valoarea anuală a producţiei s-a ridicat la 20.000 fl.
Această cantitate a fost transportată pe linia îngustă Sebiş-Moneasa la
Fabrica de Topit Fier din Sebiş 80 •
Extracţia şi prelucrarea minereurilor de fier şi mangan au continuat
până în anul 1918.
Apoi, timp de zece ani, în zonă s-au mai efectuat exploatări
miniere. Cantităţile plecau, însă, spre laminoarele de la Reşiţa.
După Al Doilea Război Mondial, în urma unor prospecţiuni
geologice efectuate de o societate din Bucureşti, în anii 1953-1954, s-a
stabilit că rezervele de fier şi mangan din vechile centre de exploatare erau
insuficiente. Observaţii au contribuit la sistarea activităţii extractive.
Peste două decenii, Întreprinderea de Prospecţiuni şi Exploatări
Geologice (I.P.E.G.) Deva a reluat activitatea de exploatare din locul numit
în graiul localnicilor „Grajduri". Minereul extras a fost transportat la
Hunedoara. Activitatea acesteia a încetat după 199081 •
Specialiştii geologi, profesorii la Institutul Geologic din Bucureşti,
ing. Ghiţulescu şi Gavăţ au reconsiderat vechile studii rămase în
Aradul pennanenţă în istoria patriei, p. 285; Valeria Velcea, Ioan Velcea, Octavian
op. cit., p. 60.
Gaăl Jeno, op. cit., p. 233. (După anii 1892-1893, au fost modernizare instalaţiile Fabricii

78 ......,

Mândruţ,
79

de Fier din Sebiş: un ciocan cu abur de 3.000 kg; o turbină de 50 cai putere, acţionată de
forţa apei care curgea printr-un canal, cu un debit de 0,8m 3 pe secundă, având o pantă de
6,02 m; un motor cu abur de 60 cai putere; un laminor cu o singură cârjă de lucru; trei
generatoare gazogene, un cubilou cu o capacitate de topire de 30 mm. În atelierul mecanic
exista o masă de tâmplărie, două strunguri, o maşină de găurit şi patru cuptoare de forjă.
Pentru obţinerea unui g de fier era nevoie de 2,88 m 3 lemr ·.. Din fierul brut se obţinea 92%
laminate. Aici, lucrau în medie 70 de muncitori. Prelucra• minieră se baza pe exploatarea
a 18.000 iugăre de pădure. Producţia anuală a fabricii ati1.gea cantitatea de 100.000 g fier,
în valoare de 120.000 florini.)
8 Felicia Aneta Oarcea, Spiridon Groza, op. cit., p. 115; Gaăl Jeno, op. cit., p. 233.
81 Informaţie orală obţinută prin bunăvoinţa d-lui prof. Spiridon Groza (,,Grajduri" toponim rămas din perioada exploatărilor de secol XIX, unde au fost adăpostiţi boii şi caii
cu care se transporta minereul la furnalul din Moneasa)
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manuscris ale ing. Giuşcă. Cel din urmă a contabilizat rezervele
zăcămintelor de minereu de fier ale României. Între aşezări a fost amintită
şi Moneasa82 .
Vestigii ale îndeletnicirilor localnicilor din aceste părţi s-au păstrat
în locurile denumite „băi", precum „Corbul" sau „Băile Nemţilor" 83 .

Cuptorul de Topit Fier
Unul din martorii vremurilor de demult a fost Cuptorul de Topit
Fier. Istoria lui am desprins-o din documentele veacului al XIX-iea sau din
descrierile târzii ale unor martori oculari.
Cuptorul de Topit Fier de la Moneasa a fost realizat după tehnicile
specifice ale perioadei şi încadrat în tipologia cuptoarelor de pe Valea
Crişului Alb. Materialele folosite au scos în evidenţă potenţialul tehnologic
de atunci. Amplasat în afara aşezării, el a concurat micile forje din
localitate, nerentabilizându-le 84 . La rândul lui, la numai câţiva ani, a fost
declasat de progresele din industria siderurgică şi metalurgică 85 şi de
construirea Fabricii de Topit Fier din Sebiş.
Potrivit descrierilor de la mijlocul secolului al XX-iea, ,,Cuptorul de
Topit Fier, situat în partea de est a comunei Moneasa, în malul drept al
Văii Moneasa, la o distanţa de 14 m, spre nord de calea ferată la cca 100 m,
iar spre N Dealul Scheriţa, are forma de trunchi piramidal, cu baza pătrată
şi latura de 10 m şi înălţimea de 10 m. La vârf, latura este de 7 m, în mijloc
are un gol în formă cilindrică, iar pe cele trei feţe laterale, jos la bază
dinspre S-V-N, are trei guri pe unde s-a scurs minereul topit. În jurul lui,
pe o suprafaţă de cca 2 ha, s-a putut observa zgura rămasă de la topirea
fierului. Grosimea stratului era între 3-6 m. Înspre N, la 10 m, avea un
postament pe care exista un zid din marmură, din piatră de râu şi
cărămidă legate cu var, nisip şi pământ. Acolo se spune că era o „colnă"
(colibă) pentru cărbunari, şi că de acolo până la cuptor a fost un pod pe
care mergeau vagonetele cu mineritul pentru a fi vărsat în cuptor.
Minereul de mangan şi fier era adus de la „Corbu".
Martorii oculari, care au oferit informaţii preţioase în anul 1953, au
fost: Dragoş Dănilă (76 ani), Titteldorf Eduard (65 ani), Bogdan Melenti (77
ani) şi învăţătorul Nicolae Palade"B6_
O altă descriere, care o completează pe cea de mai sus, a fost
întocmită la mijlocul secolului XX, de muzeograful Orbentlich Ivan. El a
C. Diaconovich, Enciclopedia României, vol. III, Sibiu, 1904, p. 36, 861.
Meleaguri arădene. Ghid turistic, Arad, 1972, p. 96.
84 A. Şc. Gen. ,,Gheorghe Groza" Moneasa, Gh. Bărbuceanu, op. cit., p. III.
85 Gaâl Jeno, op. cit., p. 234; Gheorghe Ţârcuş, op. cit., p. 3.
86 Complexul Muzeal Arad (CM.A.), dos. ,,Raionul Gurahonţ", an 1953, Fişă monument
nr. 30, din 9 iunie 1953; Felicia Aneta Oarcea, Spiridon Groza, op. cit., p. 117.

82

83 ***,
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apreciat că acest tip de construcţii industriale, din piatră de bazalt de
diferite forme, cu liant de var cald şi praf de piatră, a fost specific altor
zone încă din secolul al XVII-lea. Zidurile groase, care formează un coş de
formă ovală, au trei intrări prin care se scurgea minereu topit, se alimenta
focul şi se eliminau reziduurile. Minereul era adus cu roaba87 .
În dorinţa de protejare a acestui monument, în deceniul opt al
secolului XX, Direcţia de Patrimoniu Arad a interzis construirea altor
imobile în perimetru lui, iar proprietarii urmau a fii despăgubiţi 88 .
Din nefericire, după 1990, această valoare a patrimoniului
industrial arădean, chiar dacă a fost inclusă pe lista monumentelor istorice
de interes local 89, totuşi a fost sufocată de numeroase vile şi case de
vacanţă ridicate în proximitate_. În anii 2005-2006, au existat iniţiative de
conservare din partea unor instituţii de profil. Cu toate acestea, el se află în
continuă degradare.
Exploatarea şi prelucrarea calcarelor marmoreene, ,,marmură"
„Calcarele marmoreene de vârstă triasică, de culoare roşcată cu
tonuri şi pete de intensitate diferită, străbătute de numeroase vine şi rozete
de calcită albă, dispuse în blocuri masive, măsoară pe alocuri până la 5-6 m
grosime. Înclinările slabe în contrapantă formează un imens zăcământ ce
începe din versantul drept al Văii Moneasa, din dreptul izvorului Piatra cu
Lapte, şi se continuă spre nord pe distanţă de câţiva kilometri. Pe latura
vestică a acestor calcare roşcate apar şi blocuri de calcare de nuanţe gălbui
ce au fost exploatate în cantităţi mai mici, în carieră, pe valea „ pârâului lui
Cioflică" (Scăriţa). La baza calcarelor marmoreene de culoare roşcată şi
gălbui se găsesc calcarele marmoreene negre, care se extind spre S şi SV.
Prelungirile blocului de marmură se pot vedea şi în Valea Moneasa" 90 •
Exploatarea marmurei, în zonă, se pare că datează de la mijlocul
veacului al XIX-lea. Blocurile de piatră au fost descoperite de-a lungul
versanţilor muntoşi, ce străbat Moneasa.
La acea vreme, au fost utilizate tehnicile rudimentare. Lucrătorii sau folosit de răngi, pene (icuri) de lemn şi fier, ciocane, iar şlefuirea se
efectua cu ajutorul ciocanelor, şpiţurilor, dălţilor şi pietrelor speciale. Mai
C.'.'vl.A., dos. ,,Raionul Gurahonţ" nr. inv. 5285 (Schiţă Cuptorului de topit fier şi Fişa de
monument).
88 Ibidem, nr. inv. 5142 (Cererea primarului Dănilă Groza către Consiliul Popular al Judeţului
Arad. Comitetul Executiv. Direcţia de Arhitectură, Sistematizare şi Control din 11/16 ianuarie
1973, f. 10-11.).
89 Monitorul Oficial al României, Bucureşti, 2004, an XVII, nr. 646/16 iulie p. 83 (cod. AR-IIm-B-00631; Cuptorul de Topit Fier (ruine), sat Moneasa; comuna Moneasa; la 500 m E de
podul peste pârâul Moneasa; miji. sec. XIX).
90 Valeria Velcea, Ioan Velcea, Octavian Mândruţ, op. cit., p. 29, 35; Felicia Aneta Oarcea,
Spiridon Groza, op. cit., p. 118.
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târziu, meşteri italieni destoinici au fost aduşi de contele Walstein pentru a
desprinde şi finisa bucăţile de marmură. Finisarea era efectuată la locul
exploatării. La începuturi, exploatarea şi prelucrarea s-a realizat pe
amplasamentul actualei case a profesorului Mircea Coroi, aproape de Baza
Sportivă. Potrivit regretatului profesor de geografie, Spiridon Groza, în
amintita zona a existat cândva şi o covăcie, unde au fost ascuţite spiţurile
şi dălţile. De acolo, blocurile de marmura au fost transportate cu căruţele.
Cu timpul, perimetrul de exploatare s-a mutat la Izvorul Piatra cu
Lapte. Aici, marmura era de o calitate net superioară celeilalte. Totodată,
au fost create condiţii optime de lucru.
Graţie tehnologiei de la finele veacului al XIX-iea, investiţiilor în
infrastructură întreprinse de baronul Wenckheim 91 dar şi a interesului
crescut pentru a răspunde construcţiilor edilitare din întreg comitatul
Arad şi nu numai, s-a intensificat exploatarea marmurei de Moneasa 92 .
Blocurile de marmură au fost folosite la modernizarea Băilor
Moneasa (Baza de Tratament, Hotelul Central, Baza de Hidroterapie
(ştrandul), vile etc.) cât şi la ridicarea unor edificii în Arad, Budapesta şi
chiar Viena. Era utilizată la porţiuni de clădiri (trepte, plăci de coridor şi
ancadramente de fundaţie)93_
Sporirea comenzilor a contribuit la deschiderea centrului de
exploatare din dreapta Pârâului Scheia 94 .
Dreptul de concesiune, în întreg comitatul Arad, a fost acordat, la
finele amintitei perioade şi debutul umătoarei, firmei budapestane,
,, Roheim şi Stan ger".
Printre centrele de prelucrarea a imenselor blocuri de marmură s-a
numărat şi cel din Sebiş. Materialul brut a fost tăiat cu fierăstrăul mecanic,
acţionat de forţa apei. După aceea, el era finisat de cei 12 sculptori în
marmură. Istoricii arădeni au menţionat că, în anul 1894, producţia s-a
ridicat la suma de 1.900 fl., graţie profesionalismului celor 40-50 de
muncitori angajaţi9S_
După încheierea ostilităţilor militare din timpul Primului Război
Mondial, activitatea de exploatare la Cariera de Marmură a fost sistată.
Văzându-se fără locuri de muncă pentru a putea asigura traiul familiilor
Gaal Jeno, op. cit., p. 319-320; Edvi-llles Laszlo, Kăzgazdasagi leinisa az Aradi Kcreskcdelmi es
iparkamara keruletenek, Arad, 1897, p. 83.
92 Gaal Jeno, op. cit., p. 411-412.
93 Ibidem, p. 236; Gheorghe Lanevschi, Aradul vremurilor de mult apuse. 1834-1914, Ed. Polis,
Cluj-Napoca, 2005, p. 42.
94 Informaţie orală obţinută prin bunăvoinţa d-lui Ioan Groza, fost şef al Carierei de
Marmură din Moneasa, între anii 1953-1984.
95 Gaal Jeno, op. cit., p. 236.
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lor, mulţi localnici s-au îndreptat spre alte centre. Însăşi cea a sculptorului
Gheorghe Groza a fost nevoită să se munte temporar la Cariera din Bucova
Qudeţul Hunedoara)96.
În perioada interbelică Cariera de Marmură a fost exploatată de
97
Societatea Bloch si
, Carlini . Din 1925, cei 25-30 de muncitori sezonieri si'
au reluat vechea activitate. Munca lor a fost uşurată de introducerea noilor
tehnologii. Au fost folosite picamere şi compresoare, iar cu ajutorul
explozibilului au fost dislocate blocurile mari de piatră de marmură.
Stabilitatea economică a fost din nou afectată de izbucnirea celui
de-Al Doilea război Mondial.
Exploatările au fost reluate în perioada comunistă de o societate
din Bucureşti98_
Întreprinderea „ 10 cariere Arad", condusă de directorul Şoaită, a
continuat valorificarea marmurei, în perioada 1950-1952.
Între anii 1952-1955, Cariera s-a aflat în administrarea
Întreprinderii 5 Bucureşti. Cel care a manageriat-o, între 1950-1953, a fost
Zoller Ştefan, care, în perioada interbelică şi după Al Doilea Război
Mondial, a lucrat şi la şram, adică tăiatul pietrei.
Din 1953 până în 1984, director a fost desemnat dl Ioan Groza.
Din 1995 până la 1 decembrie 2005, Întreprinderea Marmosim
Simeria a preluat pachetul majoritar de acţiuni.
Introducerea unei noi tehnologii a contribuit la uşurarea muncii şi
la eficientizarea exploatărilor. Blocurile de marmură au fost dislocate cu
ajutorul explozibilului. Din 1965, a fost introdus filoul din oţel, cu care se
tăiau bucăţile de marmură. În locul vechilor cărăuşi, au fost utilizate
tractoare pe şine.
Până atunci, pe o distanţă de 300 m, au fost amplasate bârne din
lemn, unse cu motorină sau parafină, pe care erau împinse de muncitori
blocurile de marmură. De acolo, transportul se făcea cu ajutorul
vagoanelor. Noua tehnologie utilizată a diminuat folosirea metodelor şi
uneltelor demodate şi greoaie.
Un impact major asupra transportului l-a constituit demontarea
liniei ferate înguste Sebiş-Moneasa. Din 1961, a fost amenajată şoseaua care
ducea până la locul exploatării. Utilajele moderne transportau blocurile de
piatră la Sebiş, iar de acolo erau încărcate în vagoane şi transportate la
Simeria.

Horia Medelean, Artişti plastici arădeni, Arad, 1973, p. 26.
Ioan Nichin, op. cit., f. 348.
98 C. Martinovici, N. Istrati, Dicţionarul Transilvaniei, Banatului
Cluj, 1921, p. 695.

96

97
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şi

celorlalte

ţinuturi

alipite,

Din anul 1960, bucăţile de marmură rămase au fost prelucrate la o
staţie de mozaicuri.
Productia de mozaic a anului 1966 s-a ridicat la 3.000 t., fiind
estimată o creştere a ei de peste 4 ori graţie modernizărilor din deceniul
opt al veacului XX99_
În urma solicitărilor Întreprinderii de Marmură Simeria, la 15
aprilie 1965, s-a încheiat Procesul verbal în prezenţa D. Corneliu,
reprezentant I.P.C.M.C., şefului secţiei Întreprinderii de Marmură Simeria,
Ioan Groza şi a pădurarului Ocolului Silvic Moneasa, Draghici Gavril.
Documentul consfintea nationalizarea Carierei de Marmură Moneasa şi a
perimetrului care intra în administrarea sus numitei întreprinderi. Cu
această ocazie au fost amplasate borne pentru delimitarea teritoriului ce
aparţinea fabricii şi cel al Cantonului 15 Moneasa, din Brigada III a
Ocolului Silvic Sebiş100.
Începând cu anul 1970, când au fost descoperite şi blocuri de
marmură neagră, Cariera a devenit un punct de exploatare de interes
naţional 101 .
Până la Revoluţia din 1989, cerinţele pe piaţa internă au fost
apreciabile.
După această dată, din nou a intrat în declin.
Amintita societate, care după 1990, a purtat denumirea de
„Marmosin Simeria", a început din nou exploatarea marmurei în zonă. Cei
câţiva muncitori care lucrau la exploatări îşi începeau ziua la ora 6,30, când
cu toţii erau transportaţi cu tractorul „ tamba" până sus la Carieră.
Cu timpul, cerinţele scăzute pe piaţă, imposibilitatea de a asigura
condiţii optime de exploatare, dar şi nevoia imperioasă de a contracta
firme transportatoare din ţară, care să ducă blocurile de marmură la
Simeria, au dus la nerentabilizarea activităţilor.
Prin Hotărârea nr. 10, din 27 iulie 1995, s-a aprobat proiectul de
contract de asociere cu S.C. Black and Red Moneasa Marble S.R.L. în
vederea organizării unor activităţi de prelucrare a marmurei brute, ce se
exploatează din Cariera Moneasa prin construcţia unui atelier fabrică de
prelucrare a acesteia.
Între altele Contractul de asociere cuprindea următoarele clauze:
„ 1. SC Black and Red Moneasa Marble SRL va suporta toate cheltuielile
necesare investiţiei; 2. Va obţine toate aprobările legale privind efectuarea
investitiei şi desfăşurării activitătii, agentia mediului, protectia muncii,
I

I

I

I

I

I

I

A.P.M., Nicolae Palade, Monografia comunei Moneasa, f. 3
Idem, Documente privind transmiterea Carierei de Marmură Moneasa Întreprinderii Marmurii
Simeria. 1.01.1968-31.12.1968, f. 55.
101 ***, Aradul permanenţă în istoria patriei, p. 695.
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100
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în faţa organelor de stat de desfăşurarea activităţii în
condiţii legale, de plata impozitelor şi taxelor datorate statului; 4.
Activitatea este considerată faţă de toate organele de stat ca o activitate
proprie, Consiliul Local nefiind răspunzător faţă de modul de desfăşurare
al acesteia faţă de stat sau terţe persoane" 102 •
Instabilitatea economică şi neputinţa amintitei societăţi de a face
faţă noilor provocări au dus la sistarea activităţii, în anul 2005. Muncitorii
au rămas fără locuri de muncă, fiind obligaţi să se orienteze spre alte
domenii.
Un an mai târziu, jurnalistul Christian Silva de la ziarul Jurnalul
Naţional a întreprins o anchetă în acest sens. Acesta sublinia că primarul
de atunci Terentie Condea a susţinut intrarea Carierei de Marmură roşie şi
neagră în patrimoniul Consiliului Local. Toate demersurile au fost în
zadar.
Societatea Marmosim continuă şi astăzi să-şi menţină dreptul de
concesiune, în temeiul licenţei de exploatare, recunoscută de Agenţia
Naţională a Resurselor Minerale şi aprobată de Guvern pentru o perioadă
de 20 ani 103.
În 2016, Cariera de Marmură a devenit mai degrabă un punct
turistic. Acoperite de vegetaţie, vestigiile unei vechi exploatări abia dacă se
mai pot zări.
Poate, rolul ei economic în zonă şi în România ar fi fost cu totul
altul.
Imensele blocuri de piatră au fost destinate nu numai pieţei interne,
ci şi celei internaţionale. Au existat perioade, în care producţia de marmură
s-a ridicat la 3.300 2 t. Peste 50% din cantitate a fost exportată spre ţările
Europei vestice (Olanda, Germania, Danemarca), ale Orientului Mijlociu şi
a celui Apropiat (Liban, Siria, Egipt, Israel, Japonia).
Semeţe stau şi astăzi edificii la construirea cărora a fost folosită din
belşug marmura de Moneasa. Dintre ele amintim: Palatul Cultural Arad,
Casa Presei Libere (Bucureşti), Sala Palatului (Bucureşti), Casa Poporului
(Palatul Parlamentului - Bucureşti) etc 104 .

etc.; 3.

Răspunde

Exploatarea calcarelor cenuşii
În zona Monesei, din vechi timpuri, s-a exploatat o cantitate
importantă de calcar, a cărui compoziţie era una aparte 105 •
102

A.P.M., Consiliul Local Comunal Moneasa (C.L.C.M.),

Şedinţele

Consiliului Local.

26.01.1005-18.12.1995, f. nenr.

Christian Silva, ,,Marmura, în repaus", în Jurnalul Naţional, Bucureşti, 2006, 12 VII, p. 11.
JO-I Informaţie orală obţinută de la dl Ioan Groza, fost şef al Carierei de Marmură din
Moneasa între 1953-1984; Felicia Aneta Oarcea, Spiridon Groza, op. cit., p. 121.
10s Gaal Jeno, op. cit., p. 237.
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Cunoscute sub denumirea populară de „ piatră de var", calcarele
cenuşii au fost valorificate din veacul al XIX-iea.
„Aria de răspândire a calcarelor cenuşii, negre şi roşii formează
aşa-zisa Pânză de Finiş. Cele trei puncte de exploatare au fost: Cariera de
la Moară, situată în partea sudică a localităţii, Cariera de pe Valea
Meghieşului, situată în amonte de Hotel „Moneasa" şi Cariera Ponor de la
calcare triasice cenuşiu-vinete, fin
Tinoasa. Cariera de la Moară contine
,
granulate, pe alocuri cu aspect lucios, compacte, traversate de numeroase
vine de calcită albă sau roză şi dispusă în blocuri masive. Aceeaşi evoluţie
şi compoziţie au avut-o şi carierele de pe Valea Megheşului" 106 .
Calcarele cenuşii au fost desprinse cu ajutorul penelor de fier
bătute cu barostul în fisuri sau se folosea tehnica despicării manuale. Mai
târziu, s-a utilizat explozibilul. Piatra de var a fost obţinută prin ardere în
cuptoare special amenajate, numite în graiul localnicilor „varniţe". Vestigii
ale acestora au mai fost găsite în apropierea Platoului Carstic Tinoasa.
Primele cuptoare au fost amenajate la finele veacului al XIX-iea.
Baronul Wenckheim a investit 300.000 fl. pentru eficientizarea exploatării.
Piatra de var a fost transportată pe calea ferată îngustă MoneasaSebiş, pentru a fi prelucrată în fabrica din Sebiş. Întregul proces de
exploatare era asigurat de muncitorii sezonieri.
Multiplele utilităţi ale varului sunt recunoscute şi astăzi. Era
utilizat nu numai în gospodării. Se folosea, pe scară largă, la consh·ucţii,
susţinerea terasamentului căii ferate sau la asfaltarea drumurilor.
Unii istorici arădeni ai veacului al XIX-iea au afirmat că din aceste
cariere se exploatau 1.000 de vagoane anual. Cantitatea era destinată
Fabricii de Zahăr din Mez6hegyes. Aşadar, era utilizat în industrializarea
producţiei de zahăr107_
Din 1918, exploatările la carierele de de piatră de var au fost sistate.
În perioada interbelică, au fost reluate sporadic. Carierele de calcar
au fost administrate de Consiliul Local Moneasa. Acesta a hotărât
arendarea lor unor anh·eprenori privaţi.
Consiliul Comunal, în 10 iunie 1930, a luat în dezbatere solicitarea
lui Stern Sigismund care făcea referire la excavarea carierei de piatră de la
Ponor şi Megheşul Săc. Întrucât locul se află în hotarul comunei, s-a
constituit o comisie formată din primarul Florea Dragoş, consilierii Pavel
Şodinca şi Florian Groza, precum şi notarul L. Plugar. În data de 20
august, a avut loc, în incinta şcolii din Moneasa, şedinţa Consiliului
Comunal, în cadrul căreia edilul le-a adus la cunoştintă
, membrilor că în
G. Pârvu, Carierele din România, Ed. Tehnică, Bucureşti, 1964, p. 149; Felicia Aneta
Oarcea, Spiridon Groza, op. cit., p. 122.
107 Gaal Jeno, op. cit, p. 237, 319-320.
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conformitate cu hotărârea nr. 56/1930, delegaţia a încheiat contractul de
arendare a unui teritoriu din Ponor şi Megheşul Săc cu Stern Sigismund
din Sebiş, pentru deschiderea carierei de piatră, var şi marmură albă.
Amintitul organism local a aprobat contractul, încheiat în 2 august, între
„comuna politică reprezentată de primarul Florea Dragoş, Pavel Şodinca şi
Florian Groza, delegaţii ca proprietari şi Stern Sigismund, locuitor în
comuna Sebiş, ca arendaş, de la data aprobării acestui contract din partea
forurilor tutelare şi până la 31 decembrie 1940, pe lângă o arendă anuală
de 4.000 lei şi condiţiunile stipulate în contract, care dimpreună cu
hotărârea de faţă se va înainta spre aprobare Administraţiei Judeţului
Arad".
Printre rationamentele
care au stat la baza acestei decizii s-au
,
regăsit şi neproductivitatea terenului respectiv, dar şi asigurarea unor
locuri de muncă localnicilor şi sporirea bugetului local. Stern Sigismund a
solicitat 15 vagoane de piatră brută din carieră ca probă, în vederea
arendării acesteia. Consiliul a aprobat-o, cu obligaţia acestuia de a achita
anticipat 50 lei la casieria comunală 108 •
La 25 mai 1934, acelaşi organism a dat curs solicitării lui Stern
Sigismund din Arad de a exploata 30 de vagoane piatră de var la preţul de
100 lei pe vagon, suma ce o va achita înaintea efectuării fiecărui
transport109 .
Peste doi ani, aleşii locali au decis, în 24 iunie 1936, arendarea
carierei de piatră de var aceluiaşi Stern Sigismund şi Co. din Arad din
locul numit „Ponor" din următoarele raţiuni: sursă sigură de venit pentru
bugetul local şi locuri de muncă pentru localnici.
Condiţiile impuse au fost următoarele:
a. Termenul de arendare să fie de 10 ani de la data semnării
contractului;
b. Arenda anuală, cu excepţia primului an care este experimental,
să fie de 4.000 lei şi crescătoare cu 500 lei în fiecare an până la expirarea
contractului;
c. Arenda se va plăti anticipat pentru fiecare an în parte până în
data de 15 ale lunii ianuarie, cu specificarea că dacă 6 luni nu se fac
exploatări, contractul să fie reziliat fără nici o daună pentru arendaş. După
aceea, cariera va fi din nou arendată în condiţii avantajoase comunei;
d. Arenda nu se achită în primul an, însă se plătea o taxă de 200 lei
pentru fiecare vagon;

108
109

A.P.M., Registrnl deliberărilor Consiliului Comunal. 1929-1932, f. 68.
Idem, Condica pentrn şedinţe ... , f. 67.
224
https://biblioteca-digitala.ro

e. În primul an, materialul lemnos rezultat în urma exploatării era
obligat să-l transporte, nu să-l lase pentru anul următor;
f. Era obligat să acopere săpăturile şi locurile descoperite;
g. Arendaşul răspundea în faţa organelor silvice pentru orice
abatere. Materialul lemnos din jurul carierei şi cel de la locul exploatării
forma proprietatea comunei, însă acesta putea, la cerere, să-l valorifice la
preţ tarifar de la organele locale. Acestea urmau a fi făcute cunoscute
arendaşului, care putea consimţi sau nu 110 .
În urma licitaţiei organizată în 28 ianuarie 1937, cariera de piatră a
revenit aceluiaşi arendaş Stern Sigismund din Arad, cu suma de 3.500
lei/ an şi cu achitarea progresivă a câte 500 lei/ an, cu excepţia primului an
când achita 200 lei pentru fiecare vagon 111 •
Activitatea de exploatare şi valorificare a pietrei de var s-a pierdut
în timp. Au rămas doar„ varniţele", care aduc aminte de vechi îndeletniciri
ale oamenilor acestei zone.
Exploatarea forestieră
O însemnată suprafaţă din perimetrul comunei Moneasa este
ocupată de păduri. Conform documentelor arhivistice, aceasta a fost
împărţită între proprietari şi Stat. Statului îi revine 3.177 ha, parchet
forestier administrat de Ocolul Silvic Sebiş - Moneasa. În proprietate
privată se află 617 ha; în cea a Composesoratului Urbarial, 80,5 ha; în cea a
bisericilor ortodoxă şi catolică, precum şi a unor persoane fizice 63 ha 11 2.
Fără a le considera exploatări forestiere sistematice, primele tăieri
de pădure s-au întâmplat odată cu amenajarea gospodăriilor. Familiile,
amintite de statisticile habsburgice de la începutul veacului al XVIII-iea, au
defrişat porţiuni de pădure pentru a-şi construi casele, amenaja
gospodăriile şi grădinile. Extinderea pământurilor cultivate, a fâneţelor şi
păşunilor a devenit o necesitate. Popularea zonei a diminuat întinderea
pădurilor.

Incipientul proces al industriei forestiere şi de prelucrare a
lemnului a angrenat localnicii în acest tip de activităţi. Dacă Urbariul din
1771 stabilea obligativitatea iobagilor de a presta un anumit număr de zile
la exploatările forestiere, cu timpul, intensificarea lor a grăbit remunerarea
activităţilor su p limen tare113.

110

Idem, Deciziuni ale Consiliului Comunal Moneasa. 1936-1938, f. 22-23; S.J.A.A.N., F.P.J.A.,
Acte administrative. 1935-1939, dos. 313/1936, f. 40.
111 A.P.M., Deciziuni ale Consiliului Comunal Moneasa. 1936-1938, f. 35-36; S.J .A.AN.,
F.P.J.A., Acte administrative. 1935-1939, dos. 313/1936, f. 68.
112 Arhiva Ocolul Silvic Sebiş (A.O.S.S.), dos. F. Forestier, f. nenr.
113 S.J.A.A.N., Conscripţii urbariale. Urbarium 1771. Moneasa, f. 25-26.
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Nevoile sporite de folosire a lemnului a contribuit la angajarea
unui număr mai mare de autohtoni. Materia primă folosită la prelucrarea
minereului a fost lemnul. Cu timpul, s-a constituit o categorie socială,
numită cărbunari, care se ocupau exclusiv cu fabricarea cărbunelui de
lemn, vânzarea şi transportul acestuia.
Ei obţineau cărbunii de lemn (mangal) prin arderea mocnită a
lemnului în bocşe (,,milheri").
În secolul al XIX-lea, mangalul a fost folosit pentru Cuptorul de
Topit Fier şi la forje. O parte din cantitatea obţinută era destinată fabricilor
din comitatul Arad.
Stânjenarii sau fasonatorii de lemne se ocupau cu tăierea şi sortarea
materialului lemnos. În munca lor foloseau joagărul sau fierăstrăul,
securea şi maiul. Organizaţi în echipe de câte trei, ei doborau arborii, îi
tăiau în bucăţi şi, apoi, îi curăţau de crengi. După aceea, lemnele erau
stivuite.
Aceştia au fost remuneraţi în funcţie de cantitatea de lemne
fasonată, însumată în m 3 sau metri steri.
Din memoratele locale, am desprins decupaje din cotidianul
oamenilor ce trăiau la poalele Munţilor Codru Moma şi se îndeletniceau cu
„munca la pădure". În timpul săptămânii, de luni până sâmbătă, bărbaţii
rămâneau în pădure, adăpostindu-se în colibe. La sfârşitul săptămânii
mergeau spre casă pentru a-şi aduce provizii (făina de mălai, slănina
(clisa), cartofi şi fasole) de la magazia din localitate, deschisă de domnul de
pământ în acest scop. Timpul petrecut alături de familii se rezuma la
scurte perioade primăvara şi toamna, când se recolta şi se adunau furajele
pentru animale114.
„Ţapinarii", organizaţi în echipe, trăgeau lemnele cu ţapina, pentru
a putea fi încărcate şi transportate 115 •
Şi la Rănuşa, un tipar sigilar, confecţionat din alamă şi gravat prin
incizie, marca, în secolul al XIX-lea, preocuparea economică a locuitorilor
acestei aşezări.
Exploatările forestiere, dar şi miniere, într-o mai mică măsură, au
jucat un rol esenţial în viaţa comunităţii. Tiparul sigilar rotund, de 30 mm,
înalt de 50 mm, prezenta în emblemă, în partea stângă, un copac cu două
ramuri înfrunzite, sub a cărui coroană era adăpostită o stâncă. În legendă
era inscripţia Ravna Kozseg (comuna Rănuşa) 116 .
114 Informaţie orală primită

prin bunăvoinţa dlui Mihai Groza (,, văru Haiu"), din Moneasa.
orale primite de la monesenii, foşti muncitori forestieri; Felicia Aneta Oarcea,
Spiridon Groza, op. cit., p. 124.
116 Augustin Mureşan, Ioan Popovici, Sigilii săteşti şi comunale din comitalul Arad şi
împrejurimi (secolele XVII-XIX), Ed. Gutenberg Univers, Arad, 2009, p. 109.
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În veacul al XIX-lea, odată cu exploatările forestiere sistematice,
organizate de baronul Wenckheirn, s-a diversificat spectrul ocupaţional al
localnicilor117.
În acea perioadă a fost edificată şi Brigada Silvică.
Potrivit consemnărilor lui Gaal Jenă, până la sfârşitul anului 1894,
în domeniul silviculturii cornitatului Arad au fost angajaţi 32 de ofiţeri
silvici şi 437 brigadieri silvici118 . Unul dintre şumarii erariali a fost Ferencz
Perko.
Din 1918, exploatările forestiere în zona Moneasa-Rănuşa au fost
realizate de Societatea Anonimă Forestieră Sebiş - Moneasa 119 .
Răspunzător de exploatarea fondului forestier a fost un pădurar,
care îndeplinea funcţia de consilier al comunei Moneasa sau Rănuşa. La
Moneasa, în anul 1929, această funcţie a fost îndeplinită de pădurarul
Terente Ciupertea, numit în locul lui Ioan Ciupertea 120 .
După aplicarea reformei agrare din 1921, sătenii au reclamat
Prefecturii Judeţului Arad abuzurile Societăţii Anonime de Industrie de
Lemn şi Mine Sebiş 121 . Societatea a obţinut dreptul de concesiune pe patru
ani în hotarul localităţii Moneasa pe văile „ Vezuroiu", ,, Blidariţa Mare" şi
„ Blidariţa Mică". Materialul lemnos era transportat pe linii cu ecartament
de 0,60 m, cu şine de 20 m. Potrivit condiţiilor de concesiune, pe tronsonul
de cale ferată, s-a putut transporta exclusiv lemne de foc sau construcţie 122 .

Felicia Aneta Oarcea, Spiridon Groza, op. cit., p. 124; Gaal Jeno, op. cit, p. 171-172
domeniului Sebiş au fost dominate de fagul roşu şi cer, folosite ca lemne de foc.
Anual au fost exploataţi de pe întreg domeniul Sebiş, 40.000-50.000 m 3 de lemne.).
11s Gaăl Jeno, op. cit, p. 223.
119 CM.A., Fond Muzeu Oraş, nr. inv. 10.258 (Carte de adrese-perioadă interbelică, p. 1904).
120 A.P.M., Registrul deliberărilor Consiliului Comunal. 1929-1932, f. 3.
121 S.J.A.A.N., F.P.].A., Comisia administrativă, dos. 51/1921-1922, f. 1-7.
122 Ibidem, dos. 15/1922, f. 10, 12, 15, 17, 19, 22, 27, 29.
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În anii celui de-Al Doilea Război Mondial, Regionala Silvică Arad a
întocmit o statistică despre întinderea fondului forestier din judeţul Arad
şi potenţialul de exploatare. În anii financiari 1942/ 43, 1943/ 44 şi 1944/ 45,
suprafaţa totală a Ocolului Silvic Sebiş - Moneasa era de 8.478 ha şi 74 arii,
cu un însemnat potenţial de exploatare. S-a stipulat că din izlazul comunal
Sebiş-Moneasa, cu o suprafaţă de 41 ha şi 43 arii, urmau a fi obţinuţi 4.000
m 3 de material lemnos 123 .
Bătrânii moneseni povestesc că, în urmă cu aproape jumătate de
secol, ei au participat la plantarea puieţilor şi la însămânţări prin
împrejurimile aşezăriil24.
Transportul materialului lemnos
În veacul al XIX-iea, în funcţie de configuraţia reliefului, materialul
lemnos a fost transportat cu ajutorul jgheaburilor (vălău), goangăi,
drezinei şi căruţei.
Potrivit
descrierilor
1regretatului profesor Spiridon
Groza, ,, jgheaburile sau vălaele
au fost confectionate din lemn
despicat şi cioplit. Erau aşezate
pe văile cu torenţi, cu pante
mari, ca să se deplaseze uşor
lemnul.
Alunecarea
era
favorizată atât de roua sau
bruma căzute cât şi de apa
ploilor. Ele erau montate la
anumite distante în functie de
lungimea
van
(pârâului),
ajungând, câteodată, să depăşească şi 1 km. De obicei, transportul se făcea
noapte şi, mai ales, în nopţile cu lună, pentru ca, în timpul zilei materialul,
să poată fi preluat mai departe de transportatori cu goanga sau cu
căruţele. Până la jgheab, materialul fasonat era dus manual, prin corhănire.
De la depozitul de material lemnos, format la capătul vălăului, datorită
pantei mai reduse, până la drumul de acces, materialul lemnos se
transporta cu goanga.
Goanga era aşa-zisul cărucior fără roţi ce se deplasa tras de un cal
sau aluneca singură pe şinele din lemn, udate cu apă sau unse cu parafină.
În aval, când creştea viteza de deplasare, ea avea o frână ca o ghiară ce
I

I

I

Planul real de activitate al prefecturei judeţului Arad pe anii bugetari 1942/43, 1943/44,
1944/45, vol. I, Arad, 1942, p. 156-157.
124 Ibidem, p. 160-161.
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acţiona

pe şina de lemn, fiind pusă în acţiune de o persoană. Un alt mijloc
de transportare a stivelor de material lemnos a fost drezina.
De la depozitul format la capătul drumului goangăi, materialul
lemnos era transportat mai departe cu căruţele trase de cai sau boi. Tot cu
căruţele erau transportaţi cărbunarii" 125 .
Investiţiile în infrastructură ale contelui Wenkheim au înlesnit
derularea activităţilor economice. Pe linia ferată îngustă Moneasa-Sebiş, cu
ramificaţii pe Valea Megheş, Boroaia, Valea Lungă şi Ruja erau
transportate cantităţile de minereu, blocuri de marmură, piatră de var şi
material lemnos.
Exploatările forestiere au fost intensificate, graţie dezvoltării
micilor centre industriale din Sebiş, Bocsig, Pâncota şi Arad.
Dezvoltarea unor centre puternice de prelucrare a minereurilor a
avut drept consecinţă sistarea activităţii de prelucrare la Moneasa.
Consecinţele Primului Război Mondial şi programul de reforme interbelic
au produs reorientări şi adaptări ale localnicilor la cerinţele pieţei de
muncă. Marea majoritate a sătenilor de sex masculin au fost angrenaţi în
acivităţile forestiere. Ca urmare, s-a conturat meseria de cărăuş.
Cărăuşia devenise o ocupaţie profitabilă. Mulţi şi-au oferit serviciile
contra cost. O consecinţă imediată a fost creşterea unui număr mai mare de
animale de tracţiune.
Până la Reforma agrară din 1921, vastul domeniu ce aparţinuse
contelui Wenckheim cuprindea peste 3.000 ha de pădure. El era
administrat de „iagări" (pădurari).
După aceea, o parte a aparţinut Casei Pădurilor Statului, a alta
Composesoratului Urbarial şi unor instituţii.
Documente interbelice certifică dreptul locuitorilor de a beneficia
de material lemnos, care îl plăteau la preţul stabilit de autorităţile locale.
Celor cu posibilităţi financiare modeste li se acordau la preţ modic sau
uneori cu titlu de gratuitate. Unii îl utilizau la construcţia caselor, anexelor,
iar alţii la confecţionarea obiectelor de uz casnic (furci, cozi de topoare, de
ciocane, de securi, scări, coşuri, mături, componente pentru căruţe).
După cum am amintit în capitolul referitor la măsurile
administrative ale autorităţilor locale din perioada interbelică, de material
lemnos au beneficiat şi instituţiile comunale, şcoli, biserici, etc. Primăria
investea sumele de bani rezultate din vânzarea ~mnelor în infrastructură,

125 Informaţii

culese de regretatul profesor Spiridon Groza de la locuitorii din Moneasa;
Felicia Aneta Oarcea, Spiridon Groza, op. cit., p. 125-126.
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la construirea podurilor

şi podeţelor,

precum

şi

la consolidarea unor

clădiri126 .

De amintit ar fi şi faptul că în zonă au existat domenii de vânătoare,
concesionate diverşilor particulari.
Din anul 1948, întregul fond forestier a trecut în proprietatea
Statului Român. Ocolul Silvic răspundea de gestionarea acestuia.
Odată cu inovaţiile tehnologice, la exploatările forestiere au fost
utilizate drujbe, funiculare, tractoare. Au fost amenajate drumurile
forestiere pe care puteau pătrunde tractoarele. Paleta ocupaţională s-a
diversificat, apărând noi meserii de drujbişti, tafişti, etc.
Muncitorii forestieri îşi desfăşurau activitatea în condiţii grele.
Chiar dacă faţă de perioada anterioară au existat îmbunătăţiri substanţiale,
totuşi volumul de muncă s-a dublat.
În deceniile şase-şapte ale veacului XX, numărul muncitorilor
autohtoni s-a diminuat considerabil. Suplimentarea forţei de muncă s-a
făcut cu muncitori aduşi din alte judeţe - Bistriţa Năsăud sau Maramureş.
Dintre cei veniţi îi menţionăm pe: Ioan Boşcai, Pascu Bortiş, Nicolae
Cioflică, Pavel Ciupertea, Gheorghe Crişan, Miron Crişan, Gheorghe
Dragoş, Rădac, Florea-Adam Groza, Vasile Groza, Ioan Groza, Florea
Groza, Mihai Negrilă, Milenti Teaha. Din pricina deselor conflicte ivite
între noii veniţi, despre care monesenii afirmau că erau secui, şi autohtoni,
autorităţile locale au fost nevoite să ia măsuri. Unora, consideraţi agresivi,
le-au fost reziliate contractele de muncă, ei întorcându-se la locurile de
baştină.

Înainte de încheiere, se cuvine a menţiona câteva nume de
stânjenari şi cărbunari, care şi-au desfăşurat activitatea la exploatările
forestiere din zona Moneasa-Rănuşa: Constantin Butari, Ştefan Brad,
Florian Groza, Pavel Ilieş, Alexandru Ilieş, Vidu Pop, Alexandru Ţigan şi
Iosif Crişan.
Căderea regimului comunist şi reformele referitoare la fondurile
forestiere al României a afectat structura proprietăţii funciare. O parte a
pădurilor a revenit Statului, iar alta privaţilor sau celor care odinioară
compuneau Composesoratul Urbarial. În urma unor procese îndelungate
cu Statul Român, vechii proprietari au dobândit o parte din fostele păduri.
Defrişările masive din ultimii ani au produs dezechilibre ecologice.
Alarmaţi de acest fenomen, autorităţile Statului au inclus 8% din vechiul
fond forestier în rezervaţie naturală protejată 1 27_
A.P.M., Registrul deliberărilor Consiliului comunal. 1929-1932, f. 3-157; Idem, Condica pentru
a Consiliului Comunal Moneasa. 1933, f. 1-149; Idem, Deciziuni pentru Consiliul
Comunal Moneasa. 1936-1937, f. 1-90.
127 Felicia Aneta Oarcea, Spiridon Groza, op. cit., p. 128-129.
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Unele specii rare de arbori şi arbuşti, amintite în scrieri de istoricii
perioadei moderne, astăzi, din nefericire sunt pe pe cale de dispariţie.

Alte îndeletniciri
Exploatările miniere, forestiere, de calcar au angrenat muncitori
specializaţi aduşi din Imperiu, autohtoni ori localnici din aşezările
învecinate comunei Moneasa.
Materia primă obţinută a fost valorificată de meşteşugari. Doi
dintre ei au fost consemnaţi în conscripţia din anul 1828128 .
Sporirea activităţilor economice în zonă şi prezenţa turiştilor a
convins micii întreprinzători şi comercianţii să deschidă mici afaceri. Pavel
Drăghici s-a ocupat de producerea şi comercializarea băuturilor alcoolice,
deschizându-şi un birt. Consiliul Comunal Moneasa a aprobat cererea lui
Kaufman Iuliu de a obţine „brevet de băuturi" spirtoase. Zoller Iuliu a fost
cizmarul localităţii, Dokoli Petru - croitor, Petru Măriş şi Şodinca Veselie fierari, Ilarie Şodinca, Schmidt Nicolae - frizeri, Kaufman Bela - măcelar,
Kolozsvari Gavril - morar, Gedeon Gaspar - rotar12 9 _
Zoller Istvan a fost ceasornicarul satului13°.
Kaufman Iuliu, din Moneasa, a cerut, din nou, un brevet de
comercializare a băuturilor spirtoase. Cererea a fost respinsă de Consiliul
Local Moneasa, pentru că ,, ... mai există o cârciumă care este
îndestulătoare" rn.
În decursul anului 1929, Consiliul Local Moneasa a hotărât
acordarea unui brevet de vânzare a aceluiaşi produs, în restaurantul băilor
Moneasa, Societăţii arădene de Industrie de Lemn şi Mine Sebiş, pentru ca
vizitatorii să beneficieze de servicii diversificate132 .
Văduvei Kaufman Iuliu, în 2 februarie 1930, i s-a aprobat brevetul
pentru comercializarea băuturilor spirtoase în mod nelimitat în localul
propriu din comuna Moneasa 133 •
În şedinţa Consiliului Comunal Moneasa, din 12 mai 1930,
desfăşurată în prezenţa primarului Florea Dragoş, a consilierilor Ilarie
Condea, Pavel Şodinca, Simion Groza, George Condea, Vanti Groza, Ilarie
Brad, Dănilă Posa şi a notarului Ludovic Plugar, Societăţii Anonime de
Industrie de Mine şi Lemne din Sebiş i s-a aprobat eliberarea unui brevet

Kovacs Geza, Conscripţia satelor arădene în 1828, p. 122.
CM.A., F.M.O., nr. inv. 10.258 (Carte de adrese-periai. .ă interbelică, p. 1904); A.P.M.,
Registml deliberărilor Consiliului Comunal. 1929-1932, f. 43.
130 Informaţie orală primită prin bunăvoinţa d-nei Diana Toderaş.
131 A.P.M., Registml deliberărilor Consiliului Comunal. 1929-1932, f. 32-34.
132 Ibidem, f. 5-6.
rn Ibidem, f. 43.
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pentru comercializarea băuturilor spirtoase la Băile Moneasa, întrucât
servea nelimitat publicului vizitator134 .
În 9 mai 1931, aleşii locali au decis constituirea unei comisii din
care au făcut parte consilierii Simion Groza şi Pavel Şodinca. Aceasta urma
să stabilească numărul cârciumelor în concordanţă cu prevederile Legii

spirtului135 .
Solicitarea lui Ioan Balint din Moneasa, din 28 martie 1935, de a
deschide al doilea debit de băuturi spirtoase în locul celui al lui Draghici
Vasile, care nu mai funcţiona de trei ani, a fost acceptată de autorităţile
locale, cu condiţia ca acesta să înainteze toată documentaţia aferentă
Administraţiei Financiare din Arad 136 .
În anul 1972, comuna Moneasa dispunea de 1 magazin alimentar, 4
magazine mixte, 1 restaurant, 5 bufete, 2 cofetării şi un han pescăresc 137 .
După 1990, spaţiile comerciale au fost vândute. În vechile locaţii
din centrul localităţii, în jurul anului 1995 s-a deschis o brutărie care a
aparţinut familiei lui Iosif Lucaci. Prin anul 2000, ei s-au mutat la Sebiş.
În anul 2016, îşi mai desfăşoară activitatea magazinele alimentare
SICA SRL, care are puncte de desfacere în centrul comunei şi în cartierul
Smelţ, Magazinul Mini-Mixt şi Cafe Barul, vis a vis de Primărie, unde, cu
ani în urmă a funcţionat o agenţie a CEC-ului.
În cartierul Smelţ mai funcţionează şi magazinul cu bar al familiei
lui Marius Şodinca. În apropierea fostei gări, azi Vila Ana, a fost deschis cu
ani în urmă un magazin mixt.
În Statiune,
desfăsoară
activităti
.
'
. comerciale localnici din Moneasa si,
nu numai, în căsuţele situate lângă parcare.
La Rănuşa, există un magazin alimentar şi un bar.
Cândva, graţie turismului, forţa de muncă a fost absorbită, mare
parte, de oferta de lucru a Staţiunii Moneasa.
În loc de concluzii, trecem în revistă unele date statistice referitoare
la spectrul ocupaţional al locuitorilor în a doua jumătate a secolului XX.
Potrivit datelor recensământului din 1966, din totalul de 884
moneseni, 466 reprezenta populaţia activă, din care 313 (35,40%) bărbaţi şi
153 (17,30%) femei. Populaţia masculină era angrenată în activităţi
industriale: 201 (43,13%); construcţii: 35 (7,51 %); agricultură: 15 (3,21 %),
circulaţia mărfurilor: 4 (0,85%), învăţământ, cultură, artă şi ocrotirea
sănătăţii: 30 (6,43%), în alte ramuri 28 (6%) bărbaţi. Cea feminină era
Ibidem, f. 51-52.
Ibidem, f. 96-97.
136 A.P.M., Condica pentru .şedinfe ... , f. 105-106.
137
Gheorghe Toduţa, Vasile Grec, Nicolae Lujanschi,
p.106.
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Arad, Arad, 1972,

implicată

în industrie: 16 (3,43%); agricultură: 89 (19,09%), circulaţia
mărfurilor: 5 (1,07% ), învăţământ cultură şi ocrotirea sănătăţii: 27 (5,79% ),
alte activităţi: 16 (3,43%). Populaţia activă reprezenta 52,71 %, iar cea
pasivă 47,28%. O repartiţie pe sexe indică faptul că, din totalul populaţiei
inactive 246 persoane erau femei (27,82%) şi 172 bărbaţi (19,45%) 138 •
Situaţia statistico-profesională, potrivit datelor recensământului din
2002, indică un număr de 332 salariaţi, 10 patroni, 32 lucrători pe cont
propriu şi 7 lucrători în propria gospodărie. În industria extractivă au fost
angrenate 19 persoane, iar în cea prelucrătoare 20 de angajaţi 139 .

din 15 martie 1966. Populaţie. Regiunea Crişana,
de Statistică, Bucureşti, 1967, p. 166.
139 Direcţia de Statistică a Judeţului Arad, Recensământul populaţiei şi al locuinţelor 2002,
(format electronic).
138

***,

voi. I,

Recensământul populaţiei şi locuinţelor

Direcţia Centrală
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Capitolul 6

Viata
, si
, cultura traditională
,
1. Evoluţia vetrei satului. Habitatul
De-a lungul timpului, configuraţia vetrei satului a cunoscut
împortante evoluţii. La început, micile gospodării au fost întemeiate pe
dealuri. Plecând de la tipologia unei aşezări risipite, specifică zonelor
montane, treptat, perimetrul de locuire s-a extins în apropierea albiei Văii
Moneasa. Aşezarea a devenit, astăzi, una compactă.
Chiar dacă cele două aşezări, Moneasa şi Rănuşa, au fost
menţionate încă din veacul al XVI-lea, totuşi, pentru acea vreme istoriile
târzii nu fac referiri la organizarea vetrei satului şi la formele de habitat.
Reformismul austriac a implementat măsuri de organizare
administrativ-teritorială. Conscripţiile din secolul al XVIII-lea atestă
primele vetre de locuire.
Harta cu evoluţia vetrei satului 1, elaborată pe baza documentelor
arhivistice, ajută la localizarea celor cinci vetre: Vatra Grozeştilor de pe
Delani, aşezată pe versantul drept al văii principale; Vatra Grozeştilor de pe
Delani, aşezată vizavi de prima, dar pe versantul stâng al văii principale;
Vatra Ciuperceştilor, amplasată pe pârâul „lui Bochinaş"; Vatra Şodinceştilor
pe pârâul „Pietroasa"; Vatra Condeştilor, amplasată pe versantul stâng al
văii principale la ieşirea actuală din localitate.
Între consemnările istoricilor există unele deosebiri. Somogy Gyula
îi pomeneşte pe Condeşti, iar Gheorghe Ciuhandu aminteşte de Crişan.
Vatra Crişenilor a fost localizată în apropierea celei a Grozeştilor.
Aceste comunităţi de români s-au statornicit în zone ferite de
inundaţii, pentru ca, apoi, să coboare înspre albia văii consolidate. Din
dorinţa de a duce un trai decent, au sporit suprafeţele cultivate.
Politica economico-demografică a autorităţilor habsburgice, din a
doua jumătate a secolului XVIII-lea şi prima jumătate a secolului XIX, a
contribuit la pigmentarea spectrului etno-confesional şi la diversificarea
celui ocupaţional2.
Coloniştii sau contractualiştii austrieci, slovaci, maghiari, polonezi
au format un „cartier" maghiar şi german. El s-a extins de la actuala Bază
Arhiva Primăriei Moneasa (A.P.M.), Evoluţia vetrei satului, f. nenr. Schiţa a fost concepută
de regretatul profesor Spiridon Groza şi cartografiată de profesor doctor Dorei Gureanu,
fost preşedinte al Condor-Club Arad.
2 Ştefan Marinescu, ,,Colonizările din a doua jumătate a secolului al XIX-iea pe teritoriul
fostului comitat Arad", în Ziridm1a, XIX-XX, Arad, 1996, p. 201-202.
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Sportivă

până

la Primărie, unde era centru politico-administrativ.
Organizaţi în jurul Bisericii Romano-Catolice şi a Şcolii Confesionale, ei au
creat o comunitate compactă, în care şi-au stabilit propriile legături de
convieţuire, sisteme de rudenie şi vecinătate 3 • Mai târziu, în hotarele lor sa infiltrat o comunitate de evrei comercianţi.
Meşteşugari iscusiţi, aceste grupuri etno-confesionale s-au ocupat
cu prelucrarea minereurilor, confecţionarea uneltelor agricole, pieselor de
harnaşament, componentelor pentru căruţe.
Specialiştilor li s-au alăturat în timp, persoane venite din
localităţile învecinate Monesei - Neagra, Slatina, Laz. Ele s-au stabilit
definitiv fie venind cu familiile, fie întemeindu-şi-le aici sau practicau
munca sezonieră. Semnalăm câteva nume: Familiile Dragoş (din Slatina
de Criş şi Neagra), Dronca (din Neagra), Voian şi Miclea (din satul
Nădălbeşti), iar Bortiş, Brad, Draghici, Gavra (din satele învecinate cu
judeţul Bihor) 4 •
La mijlocul veacului al XIX-iea, alte grupuri de colonişti au
populat satul Moneasa. Ei au constituit colonia „Smelţ". Aşezate în
apropiarea zonei de exploatare şi prelucrare minieră, cele 28 de familii au
primit în baza contractelor încheiate cu noblilul proprietar 14 case de
locuit, fiecare având câte două camere şi o bucătărie comună 5 •
Odată cu achiziţionarea Monesei şi a satelor dimprejur de baronul
Wenckheim, perimetrul Staţiunii s-a extins de la valea izvoarelor termale
până la Podul lui„ Ţurca" (podul de la intrarea în Staţiune) 6 •
Un document ce datează din deceniul doi al veacului XX, asterne
,
câteva rânduri despre organizarea administrativ-teritorială a Monesei care
avea o suprafaţă de 7.445 jug. cad. şi era formată din două părţi: satul
propriu-zis, care mai târziu a devenit comună, ,,situat mai spre sud, în
partea deschisă a văii, şi din Staţiunea Balneară, care s-a aflat în partea cea
mai îngustă a văii ... Valea este tăiată de un pârâu; în timp ce un alt pârâu
curge dinspre staţiune".
Acelaşi istoric Somogy Gyula nota că satul avea străzile drepte,
căzând perpendicular pe Strada principală. ,, Drumul continuă cu Strada
Băii, care se pierdea treptat în peisajele pitoreşti ale staţiunii. Cel care a
vizitat aceste locuri, străbătând Valea Lungă, putea să admire peisajele
Elena Rodica Colta, Maghiarii din Ghioroc, Ed. Fundaţiei pentru studii europene, ClujNapoca, 2005, p. 59-60.
~ S.J.A.A.N., Colecţia Registre Stare Civilă (C.R.S.C.), Oficiul Parohial Ortodox Moneasa
(Of P.O.M.), Matricola cununaţilor. 1853-1934, f. 1-18.
5 Informaţie orală obţinută prin bunăvoinţa d-lui Ioan Groza, fostul şef al Carierei de
Marmură din Moneasa.
6 A.P.M., Evoluţia vetrei satului, f. nenr.
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încântătoare,

cariere de piatră şi de marmură, precum şi calea ferată
- Moneasa. După staţiune, într-un loc mai larg, se găsea o
topitorie de fier. Astăzi, se mai află ruinele Cuptorului de Topit Fier, care
stă că un martor viu al acelor vremuri.
Staţiunea a început să prindă viaţă odată cu construirea primelor
vile frumoase şi moderne de către familiile Wenckheim, Mayer,
Paradeyser, Andrenyi şi cea a Căilor Ferate Arad - Cenad" 7.
Odinioară, teritoriul dintre Biserica Romano-Catolică şi „Podu lu
Ţurca" a constituit centrul administrativ al nobilului proprietar de
pământ. În memoria localnicilor, el poartă denumirea de „Grădina Mare".
Cele câteva instituţii - Curia, Brigada Silvică - erau înconjurate de aşa
numita grădină zoologică a baronului.
După aplicarea Reformei agrare din 1921, vechiul teren al
centrului administrativ a fost parcelat şi dat spre folosinţă celor 40 de
familii ale veteranilor de război şi urmaşilor acestora 8•
Până în deceniul opt al veacului XX, singura fâşie de teren rămasă
fără edificii a fost cea cuprinsă între Valea Băilor şi Lacul de Agrement.
Noi spaţii de cazare şi masă au împânzit-o - Complexul Comercial
Restaurantul „Izvorul Rece", Hotelul „Parc", Hotelul „Moneasa" cu noua
bază de tratament, Hotelul „Codru Moma".
Şi în cartierul Smelţ au fost edificate blocurile pe teritoriul care,
altădată, a aparţinut „smelţerilor". Dintre ei amintim pe Ana Ciupertea,
Ilarie „Friţi" şi alţii9 •
În apropierea Cuptorului de Topit Fier a fost amenajată, în
ultimele decenii ale veacului al XX-iea, tabăra pentru copii, care,
actualmente se află în subordinea Centrului Cultural Judeţean. Peste
Valea Monesei, lângă Cuptor, au fost construite numeroase vile şi case de
vacanţă. Iar înspre Cariera de Marmură, au apărut alte vile şi case de

îngustă Sebiş

vacanţă10.

Nu încheiem fără să consemnăm că într-o veche aşezare a familiei
lui Vasile Groza, în sat, în apropierea Bisericii Ortodoxe, undeva pe deal,
într-un loc ocrotit de vegetaţie montană, a fost amenajată o tabără pentru

Somogy Gyula, Arad szabad kiralyi varos es Arad varmegye kăzsegeinek leinisa, Arad, 1913, p.
180-181; Felicia Aneta Oarcea, Spiridon Groza, Moneasa. Monografie istorică, Ed. Gutenberg
Univers, Arad, 2007, p. 47-48.
8 A.P.M., Hotărârea nr. 70/1921 a Judecătoriei rurale Buteni.
9 Informaţie orală prin bunăvoinţa d-nei Mihaela Ciupertea.
10 Colecţia de documente a familiei dlui Dan Groza, Autobiografie Dănilă Groza, manuscris f.
3-4; Aurel Ardelean, Trasee turistice judeţene, ,, Vasile Goldiş" University Press, Arad, 2002,
p.134.
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copiii nevoiaşi de către regretatul primar al Aradului, un
Moneasa, Cristian Moisescu.

îndrăgostit

de

Habitatul. Casele şi anexele gospădoreşti
Ca orice aşezare, în comuna Moneasa s-au constatat forme de
habitat încă din preistorie. Evoluţiile tehnologice şi inovaţiile în domeniul
construcţiilor au revoluţionat sistemul de construcţie al caselor. În trecut,
casa era locul sacru unde se locuia şi se desfăşurau activităţile. Gospodăria
bine împrejmuită era spaţiul care dădea siguranţă. Străinul intra doar pe
poartă 11.

Începând cu sfârşitul veacului al XIX-lea şi debutul următorului,
preocuparea pentru o casă trainică a sporit. În condiţiile intensificării
procesului de industrializare, materialele de construcţie au fost unele
solide. Însuşi baronul a susţinut înlocuirea acoperişului de şidrilă, cu cel
de ţiglă, pentru a evita eventualele incendii.
Statisticile oficiale maghiare ale perioadei amintite întăresc această
afirmaţie. Cele din 1900 şi 1910 au consemnat materiarul de construcţie al
caselor şi al acoperişurilor. În privinţa amenajării interioare, ele erau cu
maxim două camere, un cuptor comun. Acoperişul din şindrilă şi
scânduri a fost înlocuit cu cel din ţiglă 12 .
Arhitectura caselor a variat de la o zonă la alta mai ales în ceea ce
priveşte materialul de construcţie. Cercetătorii au identificat trei tipuri de
zone: a lemnului, a pământului şi a pietrei13 .
Materialele folosite îndeobşte au fost piatra şi lemnul. Odinioară
casele erau acoperite cu şindrilă. S-a renunţat la aceasta, fiind înlocuită cu
ţigla. La Moneasa, în anul 1900, din totalul celor 112 case, 104 (92,85%)
erau din lemn şi 7 (6,25%) din piatră sau cărămidă. Predomina acoperişul
din şindrilă. Acesta se regăsea la un număr de 105 case (93,75%). Doar 6
(5,35%) aveau acoperişuri din ţiglă 14 .
Conform statisticilor, la Moneasa, între 1900-1910 au fost edificate
25 de case, la care au fost folosite noile materiale. Cele 137 aveau în
structura lor materiale diverse. Predomina lemnul la 109 (79,56%)
gospodării, iar la 21 (15,32%) piatră. Apreciem că nu exista neapărat o
tradiţie în folosirea chirpiciului, ci mai degrabă lemnul. O afirmare
Ioan Toşa, Casa în satul românesc de la începutul secolului XX, Ed. Supergraph, ClujNapoca, 2002, p. 46.
12 Ioan Munteanu, Banatul Istoric. 1867-1918. Aşezările. Populaţia, vol. I, Ed. Excelsior Art,
Timişoara, 2006, p. 200; Nicolae Săcară, Studii de etnografie bănăţeană, Ed. Excelsior Art,
Timişoara, 2005, p. 166.
13 Ioan Toşa, op. cit., p. 82.
14 Magyar Statistkai Kăzlemenyek. A mag1;ar korona orsztigainak 1900, vol. I, (M.St.K., 1900, vol.
I), Budapesta, 1902, p. 334-335.
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constantă

au cunoscut casele din piatră şi cărămidă, a
sporit de la 6,25%, în 1900, la 15,32%, în 1910.

căror

procent a

Tabelul 1. Materialul de constructie al caselor şi acoperişurilor din Moneasa (1900, 1910
Material de construcţie
al acoperişului
al caselor
I
Moneasa
iii
1900
....

Piatră/

cărămidă

I

pământ

7
6,25%

I
l

-

21

l
l

7

15,32

I

Piatră şi Chirpici/

-

5,10

l
l
l
l

pământ

1
0,89%

-

I Lemn/

alt material
Nr.
%
104
I

I Ţiglă I Şmdnlă
. . l Stuf/
.
paie
I

I

92,85

I

6
5,35

I
l

1910
109
79,56

I

60

I

o
f-<

I
I

105
93,75

I
I

1

112

0,89

100

I

76
55,47

I
I

1
0,72

137

48

I

43,79

I

9

I

100

Rănusa

2
1.88

l

I

l
l

3
2,83

l

-

I

-

l
l

4
3,77

l

I

l
l

1900
99
100

1910
97
91,5

I
I

9,09

I

48,48

I

42
42,42

100

99

I
I

27

I
I

38

106

35,84

I
I

41

25,41

38,67

100

Sursa: vezi nota 14.
Acoperişul

din şindrilă deţinea un procent de 55,47%, cel din ţiglă,
43,79% şi unicul de paie, 0,72%. Localnicii au acoperit casele cu ţiglă, fapt
susţinut de veritabila explozie procentuală, de la 5,25%, în 1900, la 43,79%
în 1910.
La comunitatea din Rănuşa, cu posibilităţi financiare modeste, în
anul 1900, casele şi gospodăriile erau în totalitate din lemn şi alte
materiale, având acoperişul cu şindrilă, urmat de stuf sau paie şi puţine cu
ţiglă. Peste un deceniu, ca material de acoperire al caselor, în ordine
descrescătoare, predomina stuful/ paiele, şindrila şi ţigla 1s.
Târnaţul deschis, acoperit cu „doscă deasupra", era înconjurat de
un gard din „leaţuri". Unii îl foloseau şi iarna pe post de dormitor, alţii
pentru dormit pe timpul verii. În bucătărie era un pat, masa şi „şpor în
zid". Cuptorul „măltărit cu tină" era comun, el fiind construit printr-un
perete spart între încăperi.
Uşă de la intrarea în tindă era din „doscă".
La început, casele au avut o cameră „sobă" (loc de dormit pentru
toţi) şi tinda, unde se gătea.
Magyar Statistkai Kăzlemenyek. Uj sorazat. A magyar korona orszâgainak 1910, vol. 42,
(M.St.K., 1910, vol. 42), Budapesta, 1912, p. 334-335.
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Modul de amplasare, construcţie şi compartimentare a caselor s-a
adaptat noilor curente arhitecturale de la începutul veacului XX.
Detaliind, acest aspect, apreciem că materialul pentru fundaţie l-a
constituit tot piatra. În zidărie a fost folosit lemnul şi cărămida nearsă.
„Văiuga", termen folosit în graiul popular, era un amestec de argilă cu
paie, turnat în matriţe şi pus la uscat. Cu timpul, s-a renunţat la acest
sistem, ,,casele înainte se făceau din pământ bătut iar acum se fac din
cărămidă arsă". La căptuşirea pereţilor era folosit şi lemnul, aşezat sub
formă de stâlpi, numiţi „saşii" .1 6 •
O noutate în modul de compartimentare a locuinţelor o constituie
amenajarea unui mic spaţiu, cămară, unde au fost depozitate proviziile
pentru iarnă.
La unele case s-a observat o prelungire a bucătăriei înspre intrare,
prispă sau talpă cum o numeau, astăzi terasă.
Camerele aveau ferestrele mici, distribuite două la sobă (dormitor)
şi una la tindăl 7 •
Interiorul casei a fost tencuit cu un strat de argilă, peste care s-a
aplicat varul.
Exteriorul locuintelor, de obicei, nu avea tencuială.
Mai târziu, dimensiunile ferestrelor au fost mărite, încăperile
devenid mai luminoase. Uşile au fost prevăzute cu geamuri. Pereţii
exteriori ai caselor au fost tencuiţi, iar faţada ornamentată sau gravată cu
anul construcţiei, aspect care în zilele noastre s-a pierdut.
Pe lângă casa de locuit a mai existat o a doua construcţie destinată
bucătăriei, unei cămări, care se continua cu grajdiul.
O a treia anexă gospodărească a fost amplasată între curte şi
grădină. Era formată dintr-un compartiment pentru căruţe (colna), unul
pentru uneltele gospodăreşti, iar într-un alt loc erau amplasate coteţele.
Anexele au fost edificate din piatră, lemn, cărămidă nearsă,
dimensiunea lor variind în funcţie de numărul de animale
Afumătoarea era amenajată într-o anexă a gospodăriei, separat.
Curtea era delimitată de grădină printr-un gard de lemn.
Intrarea în curtea era închisă cu o poartă. La unele gospodării era
I

acoperită.

Datele recensământului din 1941 au consemnat un
clădiri şi 186 de gospodăriiIB_

16
17

număr

de 202

Ioan Toşa, op. cit., p. 70, 113.
Ibidem, p. 70, 155, 176.

18 ..,,.., Recensământul

Clujeană,

din 1941. Transilvania, Traian Rotariu (coord.), Presa

Cluj-Napoca, 2002, p. 41.
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Al Doilea Război Mondial, ca mai toate aşezările arădene, şi
comuna Moneasa s-a înscris într-un proces de modernizate. Vechile case
au fost reconstruite sau altele demolate, în locul lor ridicându-se edificii
cu un confort sporit. Această schimbare s-a datorat nu numai
îmbunătăţirii situaţiei materiale a localnicilor, dar şi dorinţei de a
introduce „casa de sus", cea nouă, într-un circuit turistic.
A început să fie folosit cimentul şi cărămida arsă. Camerele erau
mai spaţioase, cu ferestre luminoase, la acestea adăugându-se bucătăria,
cămara, baia şi antreul.
Casa şi curtea, frumos amenajată cu flori şi spaţiu verde, erau
despărţite de anexe printr-un gard.
Între 1956-1966, au fost construite 110 case noi şi renovate 52, toate
având pardosea şi geamuri largi. Ca formă de prosperitate a locuitorilor
putem semnala existenţa a 101 radiouri şi 8 televizoare în comuna
Moneasa. De asemenea, existau 6 motociclete, 17 motorete şi 240 de
biciclete19 .
Potrivit datelor recensământului din 15 martie 1966, numărul
locuinţelor şi unităţilor locuite din necesitate, s-a cifrat la 235 pentru
localitatea Moneasa. Satul Rănuşa avea 116 locuinţe. În total comuna
Moneasa număra 351 locuinţe. În Moneasa, cele 235 gospodării aveau 377
camere de locuit, cu o suprafaţă de 6.086 mp. şi adăposteau 785 suflete 20 .
Peste numai 10 ani, recensământul din 5 ianuarie 1977 a
consemnat 345 de gospodării, locuite de 1.226 persoane. Dintre acestea
232 erau alcătuite dintr-un singur nucleu familial şi locuite de 793
persoane; 63 din două nuclee familiale şi 347 persoane; doar 3 din trei
nuclee familiale sau peste, totalizând un număr de 27 persoane.
Semnalăm, de asemenea, 47 de gospodării nefamiliale, locuite de 59 de
persoane. Dintre ele, în 35 locuia câte o singură persoană, iar în 12 două
sau mai multe21.
Odată cu electrificarea comunei şi introducerea apei potabile a
sporit nivelul de confort al locuinţelor.
Din deceniile şapte-opt ale veacului trecut, localnicii au fost
angrenaţi în activităţile economico-turistice ale Staţiunii. Modernizările în
domeniul turismului au influenţat evoluţia habitatului din Moneasa. Unii
săteni, în timpul verii, găzduiau „goşti în sobele din faţă", cărora le
pregăteau bucate tradiţionale.
19

A.P.M., Nicolae Palade, Monografia comunei Moneasa, 1964, manuscris, f. 5.
""*, Recensământul populaţiei şi locuinţelor din 15 martie 1966, voi. XI, partea a doualocuinţe ocupate, uz intern, Direcţia Centrală de Statistică, 1970, p. 427.
21
""*, Recensământul populaţiei şi al locuinţelor din 5 ianuarie 1977. Clădiri, locuinţe, gospodării,
voi. III, Direcţia Generală de Statistică, Bucureşti, 1981, p. 600-601.
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O altă formă de habitat o constituiau aşezările sezoniere. Colibele
erau folosite ca locuinţe provizorii, mai ales de către muncitorii, angrenaţi
în exploatările forestiere. Construite din lemn despicat, acoperite cu
muşchi, frunze şi pământ, aveau rolul unui adăpost, conceput în aşa fel
încât să nu pătrundă apa 22 • Acestea deţienau trei compartimente: unul
pentru vatra focului, destinat preparării hranei şi încălzirii, iar celelalte
două reprezentau dormitorul şi magazia de alimente.
Focul se aprindea cu amnarul, care prin lovirea unei bucăţi de
cremene producea scântei ce aprindea iasca (un burete de lemn) şi era
întreţinut prin acoperirea jarului cu cenuşă. În aşa-zisul dormitor, pe vatră
se puneau frunze uscate peste care se aşeza o pătură din lână. Locul
colibelor a fost luat, în veacul al XX-iea, de cabane, spaţii de odihnă pe
timp de noapte23_
Din cele 489 de locuinţe consemnate la recensământul din anul
2002, 353 (72,18%) adăposteau 1.056 suflete. Ele însumau 1.429 camere, cu
o suprafaţă totală de 21.917 m 2 . Dintre acestea 369 (75,46%), erau locuinţe
permanente, iar 120 (24,53%) sezoniere.
Majoritatea locuinţelor erau private. Acestea însumau 479
(97,95%); 9 (1,84%) de stat şi una (0,20%) aparţine Bisericii Ortodoxe,
respectiv Casa Parohială. Clădirile permanente şi sezoniere, cu dotări
reprezentau un număr de 356 (72,80%). Dintre ele 165 (33,74%) aveau
canalizare şi apă potabilă de la reţea, iar 177 (36,19%) canalizare în sistem
propriu. 481 (98,36%) deţienau instalaţie electrică, 3 (0,61 %) termoficare,
71 (14,51 %) centrală termică. 310 (63,39%) aveau amenajată baie în
locuinţă, iar 10 (2,04%) baie în afara locuinţei. 447 (91,41 %) deţineu
bucătărie în locuinţă, 31 (6,33%) în afara ei.
Dintre locuinţele proprietate privată, 347 (70,96%) au în dotare apă
în locuinţă, 157 (32,10%) canalizare din reţea, 176 (35,99%) canalizare
sistem propriu, 472 (96,52%) instalaţie electrică, 3 (0,61 %) termoficare, 70
(14,31 %) centrală termică, 301 (61,55%) baie în locuinţă, 10 (2,04%) baie în
afara ei, 437 (89,36%) bucătărie în locuinţă, 31 (6,33%) bucătărie în afara ei.
Din cele ce aparţin Statului, 9 (1,84 %) au apă în locuinţă, 8 (1,63 %)
canalizare de la reţea, 1 (0,20%) canalizare în sistem propriu, 8 (1,63%)
instalaţie electrică, 1 (0,20%) centrală termică, 9 (1,84 %) baie în locuinţă, 9
(1,84 %) bucătărie în locuinţă 24 .

22

Ioan Toşa, op. cit., p. 31.

23 Informaţie orală primită prin bunăvoinţa regretatului profesor Spiridon Groza.
24 Direcţia de Statistică a Judeţului Arad, Recensământul populaţiei şi al locuinţelor

(format electronic).
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2002

Identificăm

cu case aşezate de-a lungul Văii
Moneasa şi a „Străzii Principale", dar şi a celor adiacente. O comună
raliată la modernizările şi inovaţiile lumii civilizate.
Cercetătorii au definit aşezările ca fiind nişte categorii istorice cu o
evoluţie organică, influenţate de factori economici, sociali, politici25 .
o

aşezare compactă,

2. Troiţe. Monumente. Cimitire
La Moneasa, există câteva troiţe ridicate de comunitatea ortodoxă.
Cea vis-a-vis de casa lui Mihai Dragoş a fost edificată în anul 1991, este din
lemn şi are următoarea inscripţie: ,, ... NE ÎNCHINĂM STĂPÂNE ŞI
SFÂNTA TA ÎNVIERE O MĂRIM/ CUVÂNTUL CRUCII PENTRU CEI
CE PIER ESTE NEBUNIE IAR PENTRU CEI CE NE MÂNTUIM ESTE
PUTEREA LUI DUMNEZEU/ I COR. I 18/ 1991".
O alta se afă în faţa Bisericii Ortodoxe. Ea a fost ridicată în anul
1930, este din marmură de Moneasa. Are următoarea inscripţie:
,,1930/Mântuieşte Doamne Poporul din Moneasa/ Şi bine cuvântă/
Moştenirea Ta. Această Rugă este/ Ridicată cu banii/ Sfintei Biserici şi/
Sfinţită la 14 sept."
Şi în cartierul Smeţ, a fost ridicată o troiţă pe cheltuiala lui Barie
Jidoi de către meşterul tâmplar Vasile Dragoş.
În faţa Bisericii Romano-Catolice şi astăzi străjuieşte crucea ridicată
de baronul Wenckheim, având pe ea inscripţia: ,,Isten dicsosegere/
Emelre/ Gr. WENCKHEIM Frigyes es Krisztina 1893".
La Rănuşa, în timpul parohului Petru Costa, credinciosul Lazar
Dobra a edificat troiţa din piatră de la „Cou' s", în 4 februarie 1865. Textul
ei este parţial indescifrabil, ,, LAZAR DOBRA/ ... FAKUT / această s.n./
RUGĂ/ .. ./ VECSNICA POMENIRE IN COMUNA RAMNA/ Februarie 4
1865".
O alta a fost zidită în timpul preotului Zaharia Miliam. Ea a fost
amplasată în faţa actualei parohii, care avea inscripţionat următorul text:
,,Această + rugă/ s-au făcutu din spesele/ lui/ JOTIS
JOZSĂ/
proprietariu/ in Ravna/ ... este Dezna incinazie/ a 22/3 1876"26_ În urma
şedinţei din 14 septembrie 1979 a Comitetului Parohial, ruga a fost mutată
din marginea şoselei în faţa biserii, după ce şeful de poliţie a înştiinţat
organele bisericeşti că aceasta încurcă circulaţia.
Pietrarul din Moneasa
Pentru întreaga activitate a pietrarilor din Moneasa s-a ridicat un
monument, în 1968, pe propria cheltuială.
Ioan Toşa, op. cit., p. 31.
Arhiva Bisericii Ortodoxe Rănuşa, Preot Sinesie Tăutan, Istoricul Parohiei şi Bisericii
Ortodoxe Române din satul Rănuşa, Rănuşa, 23 iulie 1969, f. nenr.

25

26
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Amintim, în continuare, nume de pietrari: Ardelean Mihai,
Andriţoiu Gheorghe, Ancuţa Petru, Brad Pavel, Brad Lazăr, Condea
Gheorghe, Dronca Terenti, Dragoş Dănilă, Kusovski Ştefan, Kusovski
Alexandru, Miclea Traian, Tipei Mihai, Şodinca Gheorghe, Şodinca Pavel,
Şodinca Ţilie, Şodinca Ioan, Cuhe Anton, Brad Ioan, Draghici Vasile,
Dronca Pantelimon, Groza Aurel, Groza Pavel, Groza Melenti, Hopârda
Ioan, Miclea Aurel, Miclea Teodor, Nica Pantelimon, Roman Zaharie,
Şodinca Mihai, Şodinca Simeon, Şodinca Ioan, Tipei Gligor, Zoler Ştefan,
Groza Pavel, Barna Gheorghe, Barna Viorel, Dronca Terenti, Dulin
Francisc, Groza Ioan, Groza Dănilă, Kusovski Mihai, Mariţiu Anton, Papoi
Alexandru, Papoi Francisc, Şodinca Pavel, Şodinca Liviu, Szabo Ladislau,
Groza Florian, Groza Ionică, Groza Gheorghe, Groza Leontin, Varga
Mihai27 •
Cimitirele
În Moneasa existau din veacul al XIX-iea cimitirele ortodox şi
romano-catolic, iar de la începutul următorului cel neoprotestant (baptist
şi penticostal).
Cimitirul ortodox, situat în apropierea Bisericii Ortodoxe, dincolo
de Valea Monesei, pe drumul ce duce spre locul numit „Delani", a fost
extins de pe vatra vechii biserici din lemn înspre deal. Pe partea dreaptă,
unde fusese eclezia, au fost înhumaţi membrii familiei lui Dănilă Dragoş.
În faţă, uşor spre stânga, străjuieşte crucea preotului Terentie Nonu.
Cimitirul romano-catolic este amplasat în spatele Şcolii Generale
„Gheorghe Groza" cu clasele I-VIII. Cum urci panta, în dreapta, accesul se
face pe o poartă. Străjuite de brazi înalţi, crucile amintesc de numele unor
preoţi, propietari ai Monesei sau rude ale acestora, de vechi familii care au
adus odinioară o contribuţie notabilă la evoluţia economică a localităţii. Pe
vatra veche a cimitirului se mai găsesc câteva cruci răpuse de vreme,
acoperite, vara, cu rug de mure. În partea opusă, se deschide imaginea
unui cimitir îngrijit. Pietrele funerare amintesc de vechi proprietari de
pământ, de iubitori ai naturii sau de membrii comunităţii. Aici se odihnesc
preotul Simeon Graff, Czaran Gyula, Landerer Anna, fiul şi nepotul lui
Nevery Joszef, Kalman şi Josef 1829, precum şi familiile Ghedeon Gaspar,
Zoller, Szucs, Perko, etc.2s

Numele sunt transcrise de pe „Pietrarul" din Moneasa, aflat în „Grădina Mare", lângă
Cultural.
28 Felicia Aneta Oarcea, ,,Pierderea identităţii maghiarilor din Moneasa", în Europa
identităţilor, Tipografia Trinom, Arad, 2008, p. 343.
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O cărare şerpuieşte în partea stângă a cimitirului romano-catolic şi
duce spre cel neoprotestant. În partea dreaptă, au fost înmormântaţi
penticostalii, iar în stânga baptiştii.
La Rănuşa, cimitirul este situat pe dealul aflat în apropierea
Bisericii Ortodoxe, presupunem că s-a extins pe vatra vechii eclezii. Aici,
pe un deal se afla vechea cruce a preotului Sinesie loja.
Documentele interbelice consemnau existenţa unui cimitir de
animale în Moneasa. Denumit „işpitari" - cimitirul de animale a fost
identificat pe Pără ul Ţiganilor, mai sus cu mult de casa lui „Bălanu",
înspre pădure.

3. Ocupaţiile tradiţionale
Aici se practica o agricultură de subzistenţă. Numai în vremurile
comuniste autorităţile au încercat să sporească producţia. Însă, terenurile
erau de o categorie inferioară.
Zona muntoasă oferea alte oportunităţi de câştig femeilor. Dis de
dimineaţă, vara, ele mergeau până la Izoi să culeagă, ,,capete", mătrăgună.
De acolo, povestea Brânduşa Voian, ,,vineam cu ele în spate şi le vindeam
la evreul Bondi. Bondi o punea pe pod la uscat şi apoi o vindea".
Megeam după mure „cu 25 kg de mure în cap". ,,Mă ţineam de
coada de la cal şi mergeam până la Izoi", relata cândva bunica mea,
Cristina Groza.
Ele participau la plantatul puieţilor. ,,Se săpau gropile cu târşâţa,
apoi, se puneau brazii. Într-o zi se săpau gropile şi în cealaltă era plantat
puietul".
Mai demult, pe dealuri au fost plantaţi pruni, meri, nuci.
Femeile cultivau cânepa pe holdă. Bărbaţii participau la arat,
semănat şi transport. Prelucrarea ei presupunea mai multe etape:
pregătirea solului, semănatul, culesul, scosul seminţelor, topitul, bătutul şi
meliţatul, pieptănatul, torsul şi fiertul fibrelor, pusul pe război şi ţesutul.
Femeile se ocupau aproape de toate activităţile legate de cultivarea şi
prelucrarea cânepii29.
Când era coaptă se lega şi era dusă pe marginea Văii, unde era
pusă la topit, până când devenea albă şi se putea rupe. După ce se topea
era pusă la uscat şi trecută prin meliţă. Se dădea cu mânerul meliţei până
se curăţa.
Bărbaţii, muncitori sezonieri, lucrau la exploatările forestiere,
miniere ori de calcar. Luni dimineaţa urcau la pădure şi se întorceau la
sfârşitul săptămânii.

Rodica Colta, Doru Sinaci, Natalia Torni, Monografia comunei Covăsânţ, Ed. Mirador,
Arad, 2012, p. 127.
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Creşterea

găini,

cu

animalelor cădea în sarcina gospodinelor. Se creşteau
vaci, capre, oi, cai. ,,Porcii mergeau pă Butuşasca cu purcarul, vacile

văcarul..." 30 .

Maghiarii, germanii, slovacii, evreii erau meşteşugarii satului.
Gedeon Gaspar I (1834-1873) a fost muncitor la forja din Staţiune, unde a
confecţionat unelte agricole, în special sape3 1. Erau croitori, pantofari,
rotari, ceasornicari, specialişti minieri ori forestiri. Una dintre cele mai
vestite croitorese a fost Emma Zoller. Frizerul satului era Sztics, iar fiul
acestuia Karcsi a fost fotograful localităţii.
Evreii aveau măcelărie şi băcănie. Până spre mijlocul veacului
trecut, ,,cuglăria" (popicăria) era în spatele casei familiei Marian. În faţă
era măcelăria, situată lângă pârâul ce străbate astăzi curtea amintitei
familii. Aici se tăiau iezi, miei, etc. Erau, deasemenea, comercianţi şi de
băuturi spirtoase.
Între cârciumarii de mai târziu, îl amintim şi pe Balint, care avea şi
o băcănie. ,, Trenuţul oprea în dreptul birtului său. Era normal să profite
de ocazie şi să aibă în băcănie petrol, sare, chibrituri, lampaşe, mici unelte
agricole".
Meseriaşii erau îmbrăcaţi nemţeşte3 2 •
Ocupaţii

casnice gospodăreşti
casnic a fost puţin dezvoltat, limitându-se la
necesităţile gospodăreşti, pentru că marea majoritate a femeilor lucrau la
„fabrica baronului" 33 • Cu toate acestea putem semnala, la începutul
secolului XX, că meşteşugul ţărănesc al ţesutului şi torsului 34, s-a practicat
în fiecare familie în funcţie de necesităţi. Aproape la fiecare casă exista un
război de ţesut la care se ţesea lână sau cânepă. Bătrânele satului au păstrat
obieceiul scărmănatului lânii, până nu demult. Din ea, spre toamna târzie
ce dădea înspre serile reci de iarnă, la gura sobei, confecţioneau sfetere,
bluze, ,,ştrinfi" (ciorapi), mănuşi.
Din cânepă se ţeseau preşuri, lipidee, etc. Preşurile au mai fost
confecţionat şi din diverse resturi de materiale.
Acum, după 1990, muncesc în linişte, netrebuind să dea cotele
comuniste. Din păcate, odată cu îmbătrânirea sătenilor tradiţiile se pierd.
Meşteşugul

Interviu cu d-na Brânduşa Voian, locuitoare din Monea~a.
Diana Toderaş, Gedeon Gaspar I (1834-1873), manuscris
32 Stela Simon, Po1. 1estiri din Moneasa, Ed. Marineasa, Timişoara, 2009, p. 64.
33 Gaâl Jeno, Arad vdrmegye es Arad szabad kirdlyi vdros kăzgazdasdgi,
kăzmuvelodesi allapotdnak leirdsa, Arad,1898, p. 189.
34 Somogyi Gyula, op. cit., p. 180-181.
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kăzigazgatdsi

es

Fiertul ţuicii
Prunele sau merele erau adunate pe măsura coacerii lor. Erau
aşezate în butoaie sau căzi şi erau lăsate la fermentat. Toamna tâziu, cu
borhotul mergeau la cazanul din sat, situat în apropierec!. Văii Moneasa,
înspre intrarea în localitate. Dintre proprietarii de mai târziu ai cazanului
îl putem aminti pe Aurel Condea.
Făcutul săpunului

de casă
În trecut, săpunul se făcea în casă. Într-un cazan se punea slănină,
untură, diverse resturi, apă şi sodă caustică. Soda se dilua în apă, apoi era
turnată în cazan. După ce făcea bulbuci şi se alegea săpunul deasupra,
acesta era scos cu polonicul într-un lighean. După ce se întărea, era tăiat.
Leşia era folosită la curăţatul vaselor.
,,Mnierea de prune"
Pe Delani, în deal, se amenaja un cuptor, acolo unde astăzi stă
Marian David, zis „Moţu". Se punea cazanul, erau „zvârlite" prunele
„ pomnite" în el, apoi se amesteca cu o lingură în formă de „ L" până
aceasta se întărea. Mai multe familii participau la fieberea „mnierii" 35 .
În vremea copilăriei mele, toamna, când se făcea „mnierea de
prune", noi, copiii ne îmbrăcam cu cearceafuri albe, pe faţă ne mânjeam cu
„mniere", adică ne deghizam în maşcăre. Asupra noastră aveam felinare
din ludaie/ dovleac scobit în care se aşeza o lumânare.
Tăiatul şi preparatul porcului
Exista un adevărat ritual de tăiere a porcului, care se tăia în
preajma Ignatului. Din timp, gospodarul vorbea cu oamenii care să-l ajute
la prinderea şi ţinerea porcului. Dimineaţa devreme, după servirea unui
pahar de ţuică sau „crampă fiartă" (zahăr ars peste care se turna ţuica),
porcul era înjunghiat de gazdă sau, în ultima vreme, de măcelar. Mai
demult, era pârjolit cu paie, iar în ultimele decenii cu gaz de la butelie.
Şoricul era spălat cu apă călduţă şi curăţat cu cuţitul. Apoi, se trecea la
despicarea lui. Intestinele erau scoase într-o covată. Femeile spălau maţele
în vale, le curăţau, le dădeau prin sare grunjoasă şi le puneau în apă rece.
Între timp, măcelarul scotea măruntaiele şi porcul era pus pe masă pentru
a fi tranşat.
Într-o căldare se puneau la fiert organele. Din acestea se prepara
cartaboşul/ caltaboşul şi toba „şvarcla".
Se făcea şi sângerete. Sânge~e porcului era colectat într-un vas în
momentul înjunghierii. Splina şi slănină fierte erau măcinate. Sângele, cu
ceapă „sfârăită", cu jumări şi o parte din compoziţia ce rămânea de la
35 Informaţie primită

prin

bunăvoinţa

dlui Ioan

Crişan,

locuitor din Moneasa.
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caltaboş

se frământau cu condimente. Compoziţia era pusă în maţe groase,
se legau capetele maţului şi se punea la fiert.
Din resturile de carne şi slănină se prepara cârnatul. Carnea şi clisa
erau măcinate şi se frământau cu sare, usturoi, boia dulce şi piper.
Preparatul era băgat în cârnăţarul la capătul căruia era o ţeavă îngustă de
care era ataşat maţul subţire. Cârnaţii erau aşezaţi pe o rudă să se zvânte
şi, după aceea, erau puşi la fum. Se mai pregătea şi cârnat cu orez fiert.
Ca o delicatesă, se prepara clisa aită". Guşa porcului era fiartă şi
apoi se condimenta cu sare, piper, boia şi usturoi.
Tabla de clisă şi şoncile erau aşezate într-o covată şi puse la
saramură. După 6 săptămâni erau duse în afumătoare.
Bucăţile de clisă erau puse în căldare la topit pentru a se obţine
unsoarea şi jumările.
11

4. Costumul popular
Componentele costumului femeiesc
Găteala

capului
Fetele tinere nu purtau cârpă, părul le era pieptănat în două cosiţe
împletite. Copilele aveau pieptănătura în funcţie de vârstă. Cele până la
cinci ani aveau părul scurt, de la cinci ani până la nouă ani, părul era mai
lung pe ceafă, iar pe frunte era tăiat un breton.
Miresele purtau, pe lângă coroniţa albă din flori de său su ceară şi
sovonul. Ultimul reprezenta un simbol al fecioriei care pregătea învelitul
capului odată cu trecerea în rândul nevestelor. Schimbarea coafurii şi
învelitul era făcut de naşă. Chicile erau împletite, iar la capăt erau legate
cu prime 11 şârinci". Ele erau răsucite la spate cu o indrea de lemn, corn sau
fier, într-un conci, peste care se aplica ceapsa. Peste ceapsă se punea cârpa
de culoare roşie (de dălin) la fetele tinere şi brună, neagră, la cele bătrâne.
La gât purtau mărgele.
Spătoiul

Cămaşa femeiască

apare sub denumirea de spătoi. Femeile purtau
bluză albă, cu pomnare druculite". De la vechea cămaşă dreaptă, tip
tunică, s-a trecut treptat la cămaşa cu platcă, pentru ca, ulterior, să fie
adoptată cămaşa femeiască de sărbătoare, cu umeriţe, bogat ornamentată.
Ornamentica era aplicată la guler, umeriţe, de-a lungul mânecilor şi la
pomnari (manşete). Ulterior, spătoaiele au fost înlocuite cu bluze din jolj,
cu mâneca până la cot, lucrate în broderie plină, la maşină.
11

Poalele erau confecţionate din acelaşi material ca şi spătoiul. Erau
croite din 6-7 laţi de pânză, împăturite în pături dese, de 4-5 cm. În partea
de sus, încreţiturile erau prinse într-o pânză îndoită numită pumnată.
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Ornamentele executate cu aţă albă au fost aplicate pe pumnată, la
marginea de jos şi la locul de îmbinare a laţilor. În partea de jos, poalele se
terminau cu cipcă, ,,fodră".
Iniţial, au fost purtate poale largi. Se purtau două rânduri de
poale. Dedesubt erau cele mai puţin largi, iar deasupra poalele largi, bine
apretate pentru a scoate în evidenţă „cliciurile" (şoldurile). Din secolul al
XX-iea, ele au început să fie confecţionate din jolj.
Catrinţa era cusută cu diverse culori.
Laibărul, din catifea, croit scurt, strâmt pe corp şi puternic răscroit
în faţă, era în general de culoare neagră sau bordo.
Încălţămintea

Vechea încălţăminte era opinca. Mai târziu, povestea bunica Tina,
în momente festive, se încălţa cu păpuci cu turuiac înalt, vara avea
sandale cu baretă. Ambele de culoare neagră. Localnicii îşi comandau
încălţările de la pantofarul satului.
Componentele costumului

bărbătesc

Clopul şi căciula
Clopul din postav negru, brun sau verde
era purtat primăvara şi toamna. Vara, se purta
clopul din paie, iar iarna „cuşmă" de oaie sau
miel, de culoare neagră sau cenuşie.
Cămaşa

Evoluată

din vechea cămaşă băh·ânească, ,
cămaşa întâlnită în părţile arădene a fost cu
platcă dreaptă, cu guler pe lângă gât, cu mâneci
largi, dar şi cea cu platcă încreţită, cu guler
răsfrânt şi mâneci largi, terminate cu manşete.
Cămaşa era vârâtă în pantaloni în partea din faţă
şi lăsată liberă în spate. Manşetele, late, erau
îmbodobite cu „bumbi coloraţi", asemănători
celor de la „grumaz".
Izmana
Izmenele din cânepă au fost lungi până la gleznă. Ele erau lucrate
din 4 până la 7-8 laţi. Cu timpul, ele au fost înlocuite cu pantaloni priceşi,
care puteau fi băgaţi în cizme.
Laibărul bărbătesc de sărbătoare, de culoare neagră, era scurt până
în talie. El era confectionat din satin sau barson lins. Cel de lucru era din
postav mai gros.
Cioarecii erau purtaţi peste izmene pe timp de iarnă. Erau
confecţionaţi din postav negru sau brun.
I

,
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Obiala, ciorapul, purtat în timpul iernii, era din lână sau bumbac.
Încălţămintea bărbătească veche a fost opinca cu gurgui, care,
treptat, a fost înlocuită cu cizme şi şlarfe.
Atât bărbaţii cât şi femeile, pe timp de iarnă, purtau cojoace şi
sumane sau şube.
Cojoacele confecţionate iniţial din piele de oaie sau miel în culoare
naturală, ulterior vopsite în negru, purtate de femei erau scurte, fără
mâneci, tăiate în faţă şi încheiate cu o panglică sau cu cheutori. Cele
bărbăteşti erau mai lungi.
Sumanul era confecţionat din lână, de croitorii satelor, fiind purtat
6
iarna 3 •
5. Datini

şi

obiceiuri

Obiceiuri calendaristice
Ajunul Crăciunului
În Ajunul Crăciunului, copiii în grupuri mici umblau de dimineaţă
cu colinda. Răsuna clopoţelul de departe, anunţând prezenţa lor. Cei care
doreau să-i primească le deschideau larg porţile. Ei întrebau „Primiţi cu
colinda ?". Gazdele care-i aşteptau, de regulă, în curte răspundeau
,, Primim, primim".
Tinerii adolescenţi mergeau cu Vifleiemul. Ei formau un grup de
şase, întruchipând pe Irod, cătana lui Irod, Voltezar, Gaspar, Melchior, doi
bundaşi şi păpuşilă, cel care juca păpuşile. Fiecare păpuşă reprezenta câte
un personaj, costumat aidoma flăcăilor.
La Rănuşa, se umbla cu Lumea. Întregul ritual simboliza episodul
biblic al alungării omului din Grădina Eden. Personajele erau Adam, Eva,
Diavol negru cu furcă, şi un copil ducea o creangă sau un pom mic
împodobit cu mere3 7 •
În ultima vreme, ei primeau bani şi erau serviţi cu bomboane de
pom. De câteva decenii, acest obicei nu se mai practică.
Crăciunul

a fost considerat cel mai mare praznic.
În acea zi, toţi mergeau la biserică. Era sărbătoarea armorue1.
Femeile nu aveau voie să meargă una la alta în casă ca să nu apară opinii
contradictorii.
Anul Nou. În noaptea de Anul Nou, familia se reunea în jurul
mesei încărcată cu bunătăţi, pentru ca anul care vine să-i găsească uniţi şi

Elena Rodica Col ta, Portul popular din judeful Arad, Ed. Etnologică, Bucureşti, 2014, p. 1727.
37 Informaţie primită prin bunăvoinţa dlui Ioan Crişan, locuitor din Moneasa.
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în belşug. Bărbaţii purtau bani în„ poşnari" pentru ca să le fie nelipsiţi tot
anul.
Boboteaza
Preotul satului însoţit de cantor şi câţiva copii îmbrăcaţi în dieci,
umblau la sfinţitul caselor înainte de Bobotează, începând de la numărul
1. Li se dădea doar bani.

Sfântul Gheorghe (23 aprilie)
Odinioară, în acea zi fetele erau udate cu apă ca să fie sănătoase 38 .
Printre feciori era şi drăguţul ei. Astăzi, obiceiul s-a pierdut. În ziua
sărbătorii, cu toţii se adunau în faţa bisericii şi se jucau „de-a malaiul", doi
cu doi, ,, unul pă sub altul".
Jocul ţărănesc, Ardeleana, Mânânţaua, Ţâgăneasca, erau, de
asemenea, jucate în faţa bisericii39 .
În timpul aceleiaşi sărbători, ,, trei bărbaţi urcă un deal, alţi trei pe
un altul şi rostesc împreună următoarele rugări: Să aibă vacile lapte Amen, să fie an roditor - Amen, să nu fie ploi mari - Amen !.
Apoi, bărbaţii se aşezau în iarbă şi vorbeau despre faptele
Domnului Isus, faceau rugăciuni şi la sfârşit rosteau: Doamne ajută!" 40 •
Duminica Floriilor
În sâmbăta Floriilor, în trecut, copiii ieşeau cu preotul, cu praporii,
cu corul după salcie. Crengile adunate erau duse la biserică şi sfinţite. În
duminica Floriilor, crenguţele erau împărţite credincioşilor. Erau aşezate
în case la icoane şi la oglinzi ori pe straturi, în grădină.
Ca în toate comunităţile ortodoxe tradiţionaliste, Postul Paştelui,
Săptămâna Mare şi Paştele erau respectate întrutotul.
Rusaliile
De Rusalii, la biserică se puneau pomi la uşi şi iarbă pe jos. A doua
zi se ieşea la Rugă. Preotul cu cantorii şi crâsnicul o sfinţeau şi cântau.
Apoi, credincioşii erau stropiţi cu apă sfinţită şi busuioc.
Sânzienele (24 iunie)
Sărbătorită în ziua de 24 iunie, ,,Sânzienele" păstrează tradiţii
legate de cultul muncilor agricole, ea înmănunchind obiceiuri creştine,
păgâne şi magie. Ziua mai coincidea cu naşterea Sfântului Ioan
Boteză torul.
Odinioară, în zona Moneasei, fetele însoţite de muzică şi
chiuiturile flăcăilor adunau florile de sânziene, pe care le împleteau în
Elena Rodica Colta, De la naştere la moarte. Rituri domestice şi alte comportamente rituale
contextualizate din judeţul Arad, Ed. Etnologică, Bucureşti, 2015, p. 81-82.
39 Interviu cu d-na Brânduşa Voian, locuitoare din Moneasa.
40 Stela Simon, op. cit., p. 46.
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coroniţe şi

le aşezau pe porţi, uşi, ferestre,
stâlpi şi chiar pe straturile de legume, nu
înainte de a fi sfinţite de preotul satului.
Practica era însoţită de speranţa îndepărtării
spiritelor malefice şi aducerii prosperităţii41 •
Mai târziu, coroniţa a fost împănată şi cu alte
flori.
Astăzi, doar bătrânii satului mai
păstrează acest obicei.
De sărbătorile religioase, Schimbarea
la faţă (6 august), Adormirea Maicii
Domnului (Sfânta Mărie Mare-15 august),
Înălţarea Sfintei Cruci (14 septembrie), sătenii
mergeau la biserică.
O sărbătoare aparte era Sfânta Cuvioasă Parascheva (14
octombrie). În acea zi era hramul bisericii, prilej cu care, alături de
credincioşi, participau şi înalte feţe bisericeşti.
Sărbătoarea

celor 40 de mucenici
Dis de dimineaţă, bătrânele satului
care-l băteau cu un fier ca să scoată zgomot
de trei ori rostind următoarele:

ieşeau afară
şi

cu un făraş pe
înconjurau casa şi grădina

leşiţi şepti şi broşte

Oe sllb talpa ciişii nostre
Şi meţi î11 codrii pustii
Unde n11 is oameni vii.
Obiceiuri de familie
au existat tabuuri înainte de naştere, la naştere
cu timpul s-au pierdut.
Odinioară,

însă

şi

botez,

Căsătoria

După

ce naşa punea conciul, aceasta primea cârpa de dălin de la
cumătru şi mire şi o aşeza pe capul tinerei neveste. Cumătra cânta „ia-ţi
mireasă ziua bună de la mama ta cea bună, lasă-ţi portul cel fetesc, şi-l ia
pe cel nevestesc !".
Vof iul, îmbrăcat în straie de sărbătoare, avea în mână un „steag",
care, de fapt, era o bâtă împodobită, ce semăna cu cea a căluşarului, şi o
ploscă cu ţuică. Personajul principal era „diavolul". Era încins peste piept

41

Viorel Nistor, Folclor coregrafic arădean. Datini .şi obiceiuri. Jocuri populare din
Macea, Ed. Gutenberg Univers, Arad, 2010, p. 97-101.
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localităţile

cu ştergare din cânepă, ţesute la război. El era tocmit de mire
vinul, ţuica şi veselia. El striga şi valoarea darurilor şi cadourilor

şi

aducea

dăruite 42 .

Moartea. Înmormântarea. Cultul morţilor
Cultul morţilor respecta acelaşi ritual ca mai în toate comunităţile
de rit oriental din zona arădeană. Mortul, aşezat în copârşeu, era dus în
soba din faţă, având în permanenţă la cap două lumânări. Familia
acoperea oglinzile cu ştergare. Era anunţat preotul, pentru a fi trase
clopotele. Dacă era bărbat se trăgeau de trei ori.
Mai demult, lumânarea numită „fuşti" era confecţionată de femei.
Aţa întinsă pe toată lungimea sicriului era îmbrăcată în ceară. Ea era
modelată sub forma unei căni împletite, era aprinsă şi pusă pe pieptul
mortului. În permanenţă se stătea lânga mort pentru ca fuştiul să nu se
stingă. După ce era scos mortul din casă, din „fuştiul" rămas se făcea
cruciuliţe şi se puneau pe usciorii uşilor.
Priveghiul începea din prima seară, când preotul făcea stâlpul.
Familie, rude, prieteni, vecini rosteau la intrare în soba mortului
„Dumnezeu să-i ierte!", iar cei prezenţi răspundea „Dumnezeu să-l ierte
!" sau „ Dumnezeu să-l odihnească !". Femeile stăteau în camera mortului
şi vorbeau despre acesta. Bărbaţii se retrăgeau în curte. În zilele noastre,
oamenii sunt serviţi cu sandvişuri, cozonac, apă, băuturi răcoritoare ş1
alcoolice.
,,Cărţarăşii" bărbaţi jucau cărţi până după miezul nopţii.
Unii se jucau Fântana. Fântana era întruchipată de un om mascat,
ce se aşeza pe un scaun şi era legat la ochi. Peste acesta se aşeza un „loif".
Cel din fântână se văicărea. Desemnatul legat la ochi atingea o persoană,
care tebuia sa-1 sarute pe cel ce intruchipa fântana. Era distracţie când se
nimereu doi bărbaţi sau un tânăr/tânără cu un moş ori babă.
În ziua înmormântării, la ora stabilită cu preotul, cu toţii se adunau
la casa mortului pentru a-l conduce pe ultimul drum. Mortul era scos din
casă cu picioarele înainte, apoi se oficia slujba de înmormântare. După
prohod, rudele şi prietenii sărută crucea şi lasă bani în tasul pus pe
copârşeu. Apoi, se rosteşte iertăciunea. Un coş cu colac, în care se puneau
bani, era dat peste copârşeu unui membru al familiei, care îl returna celui
care i l-a dat pe lângă copârşeu. Preotul cu familia revin în soba unde a
fost depus mortul şi ridică pausul. Se făcea sfeştania.
Mai demult, după terminarea slujbei, rudele rămâneau în casa, se
încuia uşa şi se arunca peste ei porumb43 • Se credea că după dispariţia
Stela Simon, op. cit., p. 50.
Informaţie primită prin bunăvointa dlui Ioan
primită prin bunăvoinţa dnei Cornelia Jidoi.
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orală

mortului, avuţia nu se va ns1p1, ci va rămânea urrnaşilor 44 • După
deschiderea uşilor, ei ieşeau cu spatele în urma mortului. A treia zi se
adunau boabele de porumb, fără a fi scoase din casă şi se aşezau într-un
colţ din interior.
De asemenea, scaunele erau întoarse cu picioarele în sus, pentru ca
mortul să nu se mai întoarcă.
Cortegiul funerar se îndrepta spre rnorminţi.
Peste grapă se dădea gropaşului o găină dezlegată la picioare, un
canceu cu apă sfinţită, o lumânare şi o ştergură.
Odinioară, colacul se împărţea participanţilor după ce era astupat
mortul. Banii erau aruncaţi în groapă. Acum, colacii se dau înainte de
formarea cortegiului funerar.
Cândva, la pomana organizată acasă participau cu toţii. Se dădea
fasole sau papricaş, colac şi ţuică. Mai nou, pomana se organizează la
restaurant. La pomană de a treia zi veneau doar rudele 45 •
La catolici după ce se îmbracă mortul, i se punea în mâini
rozariu 4 6 .

Ocazii de socializare
Altădată, tinerii de adunau pe terenul de lângă biserică şi jucau
jocurile populare tradiţionale. Jocul duminical era o ocazie de socializare.
Odată cu construirea Căminului Cultural, jocurile duminicale şi nu numai
se desfăşurau în incinta acestuia. În deceniile şase-şapte ale secolului XX,
aici sătenii puteau viziona filme, spectacole populare, de teatru sau
participau la diverse conferinţe ori dezbateri.
La sărbători, se jucau de-a cucii, cu mingi din cârpă şi o lopată din
lemn. Un soi de oină primitiva.
Credinţe

magice

Bosoarca
Bătrânii povestesc cum la naştere, bosoarca avea ceapsa lipită de
ţeastă. Naşa nu o putea dezlipi până nu o numea bosoarcă pe om sau pe
animal. Ceapsa se mai putea desface dacă nimerea întrebarea. ,,Atunci
moaşa zice marnei: vezi că pruncul tău e bosoarcă, el ar putea să se
prefacă în lup (ori urs, ori altă jivină)". În timpul copilăriei nu se putea
preschimba, numai când era adult. Dacă avea un duşman, îl putea
ademeni şi „Omul lup se dă de trei ori peste cap. Se preface în lup şi sare
pe duşman. Nu-i face alt rău decât că îl spărie grozav". În viaţa cotidiană
era om ca oricare altul, dar se pare că „ unii au codiţă în josul spinării.
Elena Rodica Colta, De la naştere la moarte ... , p. 229.
Informaţie primită prin bunăvoinţa dlui Ioan Crişan, locuitor din Moneasa.
46 Informaţie orală obţinută prin bunăvoinţa d-nei Diana Toderaş, din Moneasa.
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Moaşa

n-are voie să spună care dintre săteni s-o născut bosoarcă. Taina
asta se află numa prin spovedanie".
Se mai povesteşte că un om-lup a trăit în timpul celui de-Al Doilea
Război Mondial. După ce a murit s-a trasforrnat în strigoi şi bea sânge de
vită şi îi mânca inima. ,,După ce s-or gătat boii din Moneasa o început să
sară la grumazul boilor din Slatina. Treizeci de bărbaţi or rnărs în cimitir
de l-or dezgropat. Era cam la vreo şapte-opt zile după ce o murit. L-au
găsit cu sânge în gură ... Oarnenii i-or înfipt budacul (târnăcopul) în inimă".
Se mai povesteşte că nană Sofe care a murit prin anii optzeci era
bosoarcă pe bărbaţi. La câteva zile după deces avea roşeaţă în obraji. Au
dezgropat-o şi i-au înfipt un cui în inirnă 47 .
Tanti Lenuţa a lui Ţâlie irni spusese în vremea copilăriei că într-o
noapte a venit la vaca ei o bosoarcă transformată în câine şi a băut laptele
de la vaca până a stârpit-o. Mai târziu, a vrut să atace şi celelalte vaci, dar
a dat cu furca după el şi l-a rănit.
Păpărugile

Baba Brânduşa povestea că, mai demult, oamenii de îmbrăcau în
frunze verzi şi se făceau păpărugi. Erau stropiţi şi li se dădea nuci, mere,
bani, fiecare după posibilităţi.
Deochiul
În tradiţia populară s-au păstrat poveşti cu descântece despre
deochi. Descântecul nu se spunea neiniţiatului. Ritualul avea etapele lui.
Într-un pahar cu apă sfinţită se făcea cu cuţitul de trei ori semnul crucii, se
arunca tăciunele în pahar şi se rostea „Cine o fi deochiat? de-o fi fată, de-o
fi băiat, muiere, moş sau chiar marnă?.
Dacă se lăsa cărbunele la fundul paharului, în clipa în care ai pus
întrebarea potrivită, atunci înseamnă că era deocheat.
După ce apa din pahar se bea, restul nebăut se aruncă peste câine,
pisică, să fugă răul şi să se împrăştie ca picăturile de pe blana animalului.
Apa nebăută se poate arunca şi peste usciorul uşii, ca blestemul să nu stea
în casă. La fel, cuţitul folosit se pune în pragul intrării, pentru
îndepărtarea răului".

***
Un alt obicei era cel legat de rămânerea cu bărbatul iubit toată
viaţa. Fata trebuia să ia o sfoară cu care au fost legate picioarele unui mort.
În timpul îmbrăţişării trebuia s-o lege de iubitul ei. Pe urmă sfoara folosită
era arsă.

47

Dr. Bartucz Lajos, Kollarov M. Istvan, Somogyi Gyula, Arad vtirmegye es Arad szabad
kiralyi vtiros neprajzi leirtisa, Arad, 1912, p. g.t5; Stela Simon, op. cit., p. 45-46.
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Se mai practica îmblânzirea socrilor mari. Mireasa împreună cu
vofiul îngropau o sticlă cu ţuică.
Noapte nu se umbla pe mijlocul drumului, căci Satana stătea la
pâdă. Dacă îţi auzeai numele strigat nu trebuia să întorci capul. Iar de la
Groza Mihai şi până la Voian Agafie, nu aveai voie să cobori noaptea la
Vale 48 •
Alimentaţia tradiţională

Familia servea la masă mâncare în funcţie de posibilităţile
financiare. Bunica Tina povestea că mânca deseori mămăligă cu „rnniere"
(magiun de prune) sau pită cu rnniere. Pita coaptă în cuptor, clisa, carnea,
ouăle, laptele, brânză, etc. se consumau în funcţie de bogăţia sau sărăcia
fiecăreia. Localnicii au valorificat toate bogăţiile naturii. Adunau ciuperci,
frăguţe, zmeură, afine, mere, nuci, mure, pe care le valorificau.
Existau şi plăcinte tradiţionale.
Una din plăcintele tradiţionale ale locului era vărzarul. Era făcut
din aluat ca de gogoşi şi era umplut cu o compoziţie din: spanac (dacă
exista), ceapă verde, ceapă uscată, mărar, lobodă, ştevie, etc. Toate erau
dinstuite în untură cu sare. După ce se răcea se adăuga puţină brânză.
Aluatul se porţiona în bucăţi mai mici, se întindea cu sucitoarea, se punea
o lingură de umplutură şi se împătura în două. Apoi, se prăjea în untura
încinsă.

Plăcinta cu grumbe /cartofi/: se fie beau cartofii, se curăţau, se
rondele, se căleau în untură cu ceapă, se puneau în aluat de pită şi se
împătura ca un plic, apoi se punea în cuptor.
Se mai făceau întorsuri cu cartofi zoliţi sau întorsuri în zamă de
caltaboş. Dar şi taşte cu plimez (magiun de prune), date prin pesmet.
Sau hribi fripţi cu slănină 49 .
tăiau

6. Repertoriul de nume, supranume şi locuri 50
„Numele de familie dintr-o localitate îşi aduc o importantă
contribuţie în depistarea prezenţei etnice diversificate. În Moneasa, se
atestă atât o prezenţa românească, cât şi a altor naţionalităţi, când acestea
există. Localitatea are o structură multietnică şi multiconfesională.
Acesta este unul dintre motivele care ne-au determinat să urmărim
familiile din Moneasa.
Primele nume de familie, atestate în conscripţia din 1746, au fost
Groza, Şodincă, Ciupertea, Crişan (şi) sau Condea. La acestea s-au

Stela Simon, op. cit., p. 47-48.
prin bunăvoinţa dlui Ioan Crişan, din Moneasa.
so Textul a fost publicat integral în Felicia Aneta Oarcea, Spiridon Groza, op. cit., p. 53-56.
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adăugat în

timp altele noi precum: Dronca, Dragoş, Brad, Miclea,
Ardelean, Covaci, Popovici, Palade etc. 51
Originea lor interesează în egală măsură, pentru a afla locurile de
unde au venit. Reconstituirea vizează apoi analiza numelor de botez,
supranumele, porecla.
Familiile Groza, stabilite în Moneasa, îşi au originea numelui de la
localitatea Grozafalva, atestată de pe vremea turcilor, respectiv în anul
1427. Această localitate s-a aflat în apropierea satului Măgulicea din
comuna Vârfurile. Se pare că, aşezarea ar fi dispărut în urma unui
incendiu devastator, fiind nevoiţi să o părăsească. Ei s-au reaşezat ulterior
în sate precum Criscior şi Moneasa. De altfel, în epocă au fost cunoscute
raidurile distructive ale turcilor.
Potrivit datelor furnizate de conscripţia din 1746, cele două familii de
Groza au fost Ieremia şi Toma, regăsite în toponimia Monesei sub
denumirea „Câmpul lui Irimie", ,,Câmpul Tomii" şi fâneaţa „Grozău".
Urbariul din 1771 a consemnat şapte familii Groza: Groza Irimie, Groza
Ioan, Groza Todor, Groza Marinca, Groza Toader, Groza Crăciun şi Groza
Ilies2.
O alta, familia Condea, a fost obligată să părăsească satul
Contrato, situat la nord de localitatea Şilindia. De la denumirea lui ar
deriva Condea. După 1867, în Moneasa, s-au stabilit alţi putători ai acestui
nume, veniţi din Rănuşa sau din Nădălbeşti, în jurul anului 1878.
Amintim în continuare nume de familii precum Sângeorzan,
originar din Sângiorz, care s-au stabilit în Moneasa la finele veacului al
XIX-iea. Alte familii au venit din Rănuş~ (ex. familia Codruţ, nume
derivat de la substantivul codru), Vătran (= substantivul vatră), din
Zimand, Ţigan din Ţigăneşti Uudeţul Bihor), Păiuşan din satul Păiuşeni de
lângă comuna Chisindia Uudeţul Arad), Ciupertea (derivat de la
sustantivul ciupercă), nume vechi de familie, venită ca şi „Grozeştii" din
comitatul Bihor în secolul al XVIII. Urbariul din 1771 a consemnat 6
familii purtătoare a acestui nume; Carpine (derivă de la arborele carpen)
este originară din Slatina de Criş şi s-a stabilit în Moneasa prin căsătorie în
veacul al XIX-lea53 ; familiile cu numele Brad (nume de conifer) au venit
din Rănuşas4 •
O altă identificare, în sânul comunităţii, a grupat nume din
spectrul ocupaţional. Aşa s-au constituit !năşel (inos = meseriaş, venit prin
51

Numele au fost extrase din Registrele parohiale ale Bisericii Ortodoxe Moneasa.
Viorica Goicu, Nume de persoane din Ţara Zifrandului, Ed. Amphora, Timişoara, 1996, p.
32.
53 Ibidem, p. 58-84.
54 S.J.A.A.N., C.R.S.C., Of P.O.M., Matricola cununaţilor. 1853-1934, f. 2.
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căsătorie

Arad), Cociş, sinonim căruţaş,
vizitiu Gudeţul Mureş), Grădinaru Gudeţul Tulcea), Pop (de la funcţia de
preot; originar din Slatina de Criş - venit prin căsătorie), Lingurar
(confecţioner de linguri).
Numele de botez, moştenite din generaţie în generaţie, s-au
perpetuat, regăsindu-se în rezonanţa cuvântului Avram, Călin, Florea
Gudeţul Prahova), Ioan, Ilieş, Marian (Berechiu - judeţul Arad), Moise
(venit din judeţul Bihor), Mihăilă, Pavel (Galaţi - Moldova), Toader
(localitatea Minead - judeţul Arad), Toderaş Gudeţul Alba), Miron (din
Moldova), Dan (Dezna - judeţul Arad), sau nume biblice, precum Avram,
David (valea Arieşului)SS_
Dar ca şi în alte locuri şi aici membrii comunităţii se cunosc între ei
prin supranume sau porecle, element ce atestă o dată în plus statornicia
prezenţei româneşti în localitate. Supranumele sau porecla este un nume
dat de către sat, în genere, fiecărei persoane sau familii în parte. Prin
intermediul acestora membrii comunităţii promovează o modalitate de
din Slatina de

Criş

-

judeţul

recunoaştere şi diferenţiere.

Uneori persoana primea porecla încă din copilărie, alteori o
moştenea de la familie; cea a neamului transmitându-se fiecăruia dintre
membrii în forma „a lu". Alteori, se aveau în vedere fie anumite trăsături
fizice sau morale diferenţiatoare, fie legate de anumite întâmplări din
trecut sau chiar ocupaţii etc. Cu toate că, de cele mai multe ori, porecla a
fost dată în batjocură, cu vremea, această semnificaţie s-a diminuat.
Nume de familii care au la origine porecle sunt: Creţ (provine de la
aspectul părului, originar din Bihor şi stabilit recent în Moneasa), Coroi
(provine de la cioară, originar din Bihor, stabilit în Moneasa de la
Hălmăgel prin căsătorie), Jidoi (provine de la jidov = evreu, venit prin
căsătorie din Slatina de Criş), Mişcoi (s-a stabilit prin căsătorie de la
Beliu), Cârje (provine de la cuvântul cârjă, termen popular pentru baston,
venit la Moneasa prin căsătorie).
Alături de nume cu rezonantă românească, în secolul al XIX-lea în
localitate apar înregistrate familii maghiare şi germane: Gedeon, Zoller,
Sziics, Nevery, Csiki, Ballauer, Borsy, Szabo, Erdosi, Nedeszki, Balint,
SiilrobbS6.
Bătrânii satului povestesc, când sunt întrebaţi, cu mult umor,
despre persoanele poreclite. Arnnitim pe cei a lu „Pripastru", ,,Păvăloi",
. " , P uşcu" , D af u " , ,, C oco d""
D o d u " , Lătocu" , B"b
1 o1a" , Gh"l
1 oaie
1,
Pac1u
· , ,, 1a d a " ,
c·1upe1ea , Papa L ap te ,
Bo1oga , ,, B.1rt aşu ,
I

I

11

11

11

11

55
56

11

11

II

11

11

11

11

11

11

11

11

V

Viorica Goicu, op. cit., p. 85-122.
Numele maghiare şi germane au fost transcrise de pe crucile din cimitirul catolic.
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,, Tâganu", ,,Coca Friti", ,,Hulpită", ,,Macarie", ,,Moraru", ,, Bucea",
v , e tc57 .
,, Van t01 , ,, Mu tu" , ,, Pvl'
a 1şcau
Ne vom opri succint şi asupra prenumele masculine, precum
Avram, Andrei, Crăciun, Constantin, Dumitru, Florea, Găvrilă, Gheorghe,
Ioan, Ilie, Iosif, Lazăr, Marcu, Mihai, Nicolae, Pavel, Petru, Simion, Ştefan,
Toma, Vasile, Spiridon, etc. şi asupra celor feminine Ana, Elena, Floare,
Maria, Magdalena, Paraschiva, Sofia, etc. Acestea s-au păstrat din
generaţie în generaţie, atribuindu-le urmaşilor în amintirea celor
I

I

•/I

A

I

li

dispăruţi.

Au fost utilizate diminutive de prenume precum: Avram =
Avrămut, Avramescu; Constantin = Costea, Costică, Costel; Dumitru =
Mitru, Mitrea; Ecaterina = Cătita; Elena = Ileana, Lena, Leana, Lenuta,
Lina, Ilica, Lili, Iloca; Elisabeta = Saveta, Veta; Gheorghe = Gheorghiţă,
Ghiţă, George, Gică, Gheorghina, Georgeta; Ion = Ioan, Ionel, Ionică,
Ionut, Iancu, Onut, Nelu, Nica, Nutu, Ionită; Maria = Mărie, Măria,
Mărioara, Mioara, Miorica; Mihai = Mihăiţă, Mihail, Mihăilă, Mişu,
Mihaela; Nicoalae = Nicoliţă, Nicoară, Nicu, Nicuşor, Lae, Niculae,
Nicoleta, Nicolita; Teodor = Tudor, Teodor, Tudorei, Dorei, Doru,
Toderaş, Teodora; Vasile= Veselia, Lie, Liass.
Solidaritatea şi tradiţiile, apropierile din sânul comunităţii săteşti
cu un orizont mental mai închistat fată
de alterările cotidianului
,
urbanistic, reconstituie, totuşi, pulsul unei populaţii deschisă
modernizărilor, dar, totodată, cu adânci poziţii tradiţionaliste. Rezonanţa
numelor conduce la impunerea unor mărci identitare pentru fiecare
comunitate în parte. Depărtarea sau apropierea de civilizaţie au croit
tiparele unei lumi adânc înfiptă în specificităţile locale. Generaţii la rând
au purtat şi poartă pecetea istoriei comunităţii, cu numele, porecla şi
faima de a te fi născut „monesan".
I

I

I

I

I

I

I

57 Informaţie orală primită prin bunăvoinţa d-nei Brânduşa
58 Al. Graur, Nume de persoane, Bucureşti, 1965, p. 67.
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Voian.

Evolutia vetrei satului

6
Cimitiru~ ·
catolic t

1.Vatra Grozestilor - Delani
2. Vatra Grozeştilor - Deal
3. Vatra Condeştilor
4. Vatra Ciuperceştilor
5. Vatra Sondinceştilor
6. Centru administrati·· al domeniului Wenckheim
7. Grădina Mare
8. Perimetrul Băilor
9. Cartierul Jmelţ
Cartografiat: Gureanu Dorei
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Capitolul 7

Viata
,

confesională

1. Clericii şi societatea
Îndreptari ai sufletelor, aşa cum îi definea părintele Pavel Vesa,
preoţii au deţinut un statut privilegiat în societate. Ei erau deţinătorii
tainelor biblice, a cărţilor şi a scrisului.
Odinioară, ştiinţa de carte se făcea pe lângă biserici şi mănăstiri.
Puţinii elevi instruiţi urmau calea preoţiei, având, totodată, rolul sacru de a
răspândii ştiinţa de carte şi a lumina poporul.
O ierarhie strictă îi diviza în trei categorii: de rang inferior, mediul
şi superior. Clerul inferior era reprezentat' de preoţii din lumea satelor,
investiţi de autorităţi, cu „străvechi drepturi autohtone, nescrise, moştenite
din neam în neam". Din cel mediu făceau parte protopopii şi apropiaţii
episcopului sau mitropolitului. Ei aveau putere decizională. Deseori, ei
mediau tensiunile ivite în protopopiatele pe care le coordonau, participau
la evenimente majore, erau inspectori şcolari, etc. Activitatea clerului
inferior era verificată de protopopi sau colaboratori ai episcopului. La
rândul său, protopopul era răspunzător în faţa Consistoriului Eparhial.
Clerul superior era întruchipat de episcopi sau de mitropoliţi.
Statutul socio-profesional al clerului în societate a fost reglementat,
de-a lungul timpului, de diverse acte normative. Implicarea sa în
momentele cruciale ale comunităţii - naştere - botez, căsătorie, moarte sau
chiar divorturi - definea atributele cu care a fost înzestrat.
Considerat un uns al Divinităţii, preotul era cel care media relaţia
omului cu Dumnezeu, răspunzând nevoilor spirituale ale fiecărei
persoane.
În calitate de ucenic al lui Hristos, odată investit cu Sfânta Taină a
Hirotoniei, acesta a îndeplinit funcţii sacerdotale, învăţătoreşti şi
administrative. ,,Ca duhovnic al comunităţii, el avea obligaţia de a fi
prezent duminicile şi în zilele de sărbătoare la biserică, încă de la primele
trageri ale clopotului, pregătindu-se pentru Utrenie, Sfânta Liturghie şi
Vecernie. În desfăşurarea activităţii era ajutat de „dascăli" şi „pruncii de la
şcoală". Împărtăşea enoriaşii cu sfintele taine, se ruga pentru întreaga
creştinătate şi pentru pacea ţării, se îngrijea de păstrarea în stare bună a
Sfântului Mir, precum şi de împărtăşania şi spovedirea bolnavilor"1.
I

Pavel Vesa, Episcopia Aradului. Istorie. Cultură. Mentalităţi (1706-1918), Presa Universitară
Cluj-Napoca, 2006, p. 282-283; Idem, ,,Clerul-componentă a elitei româneşti", în
Aradul cultural, Arad, 2001, iunie, p. 60-61.
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Model de moralitate şi evlavie, preotul avea obligaţia de a îndemna
enoriaşii la respectarea valorilor creştineşti, la pocăinţă, la pace, etc. El
însuşi om, preotul avea obligaţia de a-şi recunoaşte propriile-i greşeli.
Rareori, au fost semnalate comportamente neortodoxe în rândul clerului.
Datori a respecta cu sfinţenie dogmele creştine ortodoxe, preoţii au
condamnat inadvertenţele comportamentale. Conştienţi totuşi de
schimbările din sânul comunităţii, mai ales din ultimul deceniu al veacului
al XIX-lea, când au pierdut din puterea decizională aspra actului
căsătoriei, ei au acceptat să se apropie de enoriaşi, să-i povăţuiască şi să le
fie alături.
La sărbătorile religioase, ieşea cu enoriaşii la sfinţirea câmpurilor, a
troiţelor sau binecuvânta întrunirile lor.
La Bobotează sfinţia casele, prilej cu care se apropia şi mai mult de
problemele cotidiene ale enoriaşilor.
Deseori, în satelor unde nu existau învăţători, preoţii erau aceia
care îi învăţau carte pe copii, ,,căci şcoala trebuia să o vizităluiască şi
pruncii să-i îndrume spre sârguinţă".
Ei îndeplineau totodată funcţia de directori şcolari. Nu de puţine
ori, chiar dacă exista dascăl în sat, localnicii săraci au apelat la ajutorul
preotului pentru ca elevii să înveţe carte. Aceştia nu-şi permiteau să achite
darea cultuală, impusă de autorităţile statale şi ecleziastice. La înţelegere
cu preotul, ei îl plăteau în natură 2 •
În calitate de administrator al averii bisericeşti, preotul menţinea în
ordine arhiva parohială, matricolele bisericeşti, protocoalele de circulare şi
sigiliul, manifesta grijă faţă de visteria bisericii, în această ultimă chestiune
fiind ajutat de „chitori".
Ca orice enoriaş, el avea obligaţii faţă de stat. Dintre acestea
menţionăm îndeplinirea funcţiei de ofiţer al stării civile până în 1894,
revenindu-i rolul de a ţine registrele de stare civilă, apoi participarea la
recrutări, conscripţii, vaccinări.

Anual, redacta un raport despre frecvenţa şi îndeplinirea practicilor
religioase de către enoriaşi. Deseori, în mediul rural, preoţii erau copişti,
colportori şi legători de cărţi, zugravi de icoane, meşteri lemnari3.
Preoţii au reprezentat elita intelectuală şi socială a lumii satelor.

2 A. Şc. Gen. ,,Gheorghe Groza" Moneasa, Nicolae Palade, Repere istorice ale şcolii din
Moneasa, manuscris, f. nenr.
3 Pavel Vesa, Episcopia Aradului ... , p. 286-287, 292; Felicia Aneta Oarcea, Spiridon Groza,
Moneasa. Monografie istorică, Ed. Gutenberg Univers, Arad, 2007, p. 144-145.
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de cult ortodoxe din comuna Moneasa

Biserica Ortodoxă „Sfânta Parascheva" Moneasa4
La începutul veacului al XVIII-lea, odată cu aşezarea celor cinci
familii de români5, s-a cristalizat comunitatea ortodoxă. La acea vreme, ele
nu au putut suporta cheltuielile edificării unui lăcaş de cult şi nici cele ale
unui preot.
Conscripţia din 1755, întocmită de episcopul Aradului, Sinesie
Jivanovici (1751-1768), a consemnat că în această aşezare nu exista un
edificiu de rit oriental. Credincioşii, locuitori ai 12 case, au fost nevoiţi să
străbată drumul până la parohia din Neagra, care se afla în paragină 6 •
Strădaniile Episcopiei Aradului de a îndeplini necesităţile spirituale
ale enoriaşilor s-au materializat în anul 1756, când a fost ridicată, în locul
numit „Prunii lui Iovan" o biserică din lemn cu hramul „Cuvioasa
Parascheva", subordonată protopopiatului din Buteni7.
Până la mijlocul veacului al XIX-iea, deţinem puţine informaţii
despre istoricul ei. Doar memoria localnicilor şi sursele istoricodocumentare păstrează imaginea celei din lemn, amplasată în actualul
cimitir ortodox. Pe fostul loc al bisericii au fost înmormântati, ulterior,
membrii familiei lui Dănilă Dragoş, fost ctitor 8•
La mijlocul sus amintitului veac, părintele Dăscălescu, venit din
Vechiul Regat, a păstorit biserica, în perioada 1851-1854. Atribuţiile
preoţeşti au fost completate de cele învăţătoreşti 9 . Unii săteni, precum
Terentie Groza de pe„ Deal" (azi locuieşte Ioan Groza) sau Savu Groza de
I

Fragmente din acest subcapitol au fost publicate de Felicia Aneta Oarcea „ Viaţa
în localitatea Moneasa Uud. Arad) în sec. XIX şi prima jumătate a
secolului XX", în Istorie şi spiritualitate ortodoxă în Episcopia Aradului (1706-2006), Ed.
Universităţii „Aurel Vlaicu", Arad, 2006, p. 236-246; vezi şi Felicia Aneta Oarcea, Spiridon
Groza, op. cit., p. 164-176.
5 Gheorghe Ciuhandu, Românii din Câmpia Aradului de acum două veacuri, Arad, 1940, p. 219;
Somogyi Gyula, Arad Szabad kirtilyi vtiros es Arad vtirmegye kăzsegeinek leirtisa, Arad, 1913, p.
180-181.
6 Pavel Vesa, Biserici de lemn de odinioară, Ed. Gutemberg, Arad, 1997, p. 53; Idem, Bisericile
de mir arădene între tradiţie şi modernitate, Ed. Mirador, Arad, 2000, p. 198; Idem, Episcopia
Aradului ... , p. 702; Silviu Dragomir, ,,Statistici sârbeşti din dieceza Caransebeşului şi a
Aradului în veacul al XVIII-iea", în Foaie Diecezană, Caransebeş, XXIII, 1909, nr. 6/1 martie,
p. 5.
7 Pavel Vesa, Biserici de lemn de odinioară, p. 53; Idem, Bisericile de mir ... , p. 151; Marki
Sandor, Arad vtirmegtJe es Arad szabad kirtily vtiros tărtenete, voi. II, Arad, 1895, p. 749 (Marki
Sandor a menţionat că în anul 1786 a fost fondată Biserica Ortodoxă din Moneasa). Pavel
Vesa, Episcopia Aradului .. , p. 700-702.
8 Informaţie orală obţinută prin bunăvoinţa regretatului profesor Spiridon Groza.
9 În acea perioadă nu exista Casa Parohială care să cuprindă o sală de clasă şi o cameră de
locuit pentru preotul-învăţător.
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pe „ Delani" (azi locuieşte Marina Scrofan), şi-au pus la dispoziţie casele
pentru proprii copiii să înveţe tainele cititului şi scrisului10 .
Între anii 1855-1873, preotul Teodor Ungurean a îndeplinit dubla
funcţie de preot şi învăţător şi după 186411 , chiar dacă în localitate îşi
desfăşura activitatea dascălul Avram Cociuba 12 .
Din 1873 până în 1885, părintele Zaharia Miliam, originar din
localitatea Tulea Gud. Bihor) a continuat această tradiţie 13 • Într-o şedinţă a
Senatului Şcolar al Episcopiei Ortodoxe Arad, prezidată de episcopul Ioan
Meţianu, amintitul preot a fost desemnat şi în funcţia de învăţător,
deoarece în localitate nu a existat un dascăl. Acesta a fost remunerat
pentru ambele atribuţii cu suma de 320 fl. şi bunuri în natură 14 .
Implicat în viaţa comunităţii, preotul împreună cu enoriaşii au
depus eforturi pentru a construi Casa Parohială, aflată pe vatra actualei. El
a servit nu numai ca şi casă de locuit pentru preot„ci şi ca şcoală.
Odată cu venirea sa a convocat Comitetul Parohial cu care a
dezbătut problema ridicării unei noi eclezii, fiindcă în conscripţiile
bisericeşti ea figura ca un edificiu demolat încă din 1871 15 . Cu acest prilej,
au decis mutarea ei, într-un loc mai larg, în afara cimitirului16, respectiv pe
locul actual, între Valea Monesei şi şoseaua comunală, lângă Vila Didana.
Lucrările s-au derulat între anii 1879-1882. În 1881, episcopul
Aradului Ioan Metianu a fost invitat să sfintească antimihul noii biserici.
'
'
Construită în stil bizantin, în formă de corabie, ea a respectat canoanele
construcţiilor ecleziastice, fiind compusă din pronaos, naos şi altar. La
zidirea ei s-au folosit ca materiale de construcţie piatra şi cărămida. Ea
avea 12 m lungime, 8 m lăţime şi 5 m înălţime. Montarea celor două
clopote a marcat finalizarea construcţiei 17 .
În anul 1882, edificiul a fost sfinţit cu vechiul hram, ,,Cuvioasa
Parascheva" 18, de către protopopul de Buteni, Constantin Gurban19,
A. Şc. Gen. ,,Gheorghe Groza" Moneasa, Nicolae Palade, op. cit., f. nenr.
Ibidem
12 Vasile Popeangă, Şcoala românească în părţile Aradului la mijlocul secolului al XIX-iea (18211867), Arad, 1979, p. 104, 106.
13 Zaharia Miliam s-a născut în anul 1847. A absolvit Institutul Teologic din Arad în anul
1870. În 1873 a fost hirotonit de către episcopul Procopie lvaşcovici, iar în 1875 nu avea
încă singhelie (vezi Pavel Vesa, Episcopia Aradului ..., p. 639, 654).
1~ Szollossy Kâroly, Aradmegye nepoktatâsi intezeteinek nevtâra, Arad, 1879, p. 104; A. Şc.
Gen. ,,Gheorghe Groza" Moneasa, Nicolae Palade, op. cit., f. nenr.
15 Pavel Vesa, Bisericile de mir... , p. 207; Idem, Episcopia Aradului .. , p. 713.
16 Arhiva Bisericii Ortodoxe Române Moneasa (A.B.O.R.M.), Proces verbal din 15 XI 1939, f.
nenr.
17 S.J.A.A.N., F. Protopopiatul Ortodox Român Buteni (F.P.O.R.B.), dos. 1/1877-1907, f. 552.
18 Pavel Vesa, Biserici de lemn de odinioară, p. 53; Idem, Bisericile de mir ... , p. 151.
19 Idem, Bisericile de mir ... , p. 214.
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remarcabil om de cultură şi un militant pentru drepturile naţionale ale
românilor ortodocşi din părţile Aradului20 .
Apreciat de Consistoriul Diecezan, lui Zaharia Miliam i s-a acceptat
la scurt timp transferul în judeţul Bihor, locul său de origine 21 •
Originar din acelaşi judeţ, localitatea Bărăşti, părintele Terentie
Nonu 22 a slujit din 1886 până în 1889, când, la vâ·rsta de 37 ani, a fost răpus
de boală şi a trecut la cele veşnice. El a fost înmormântat în cimitirul
ortodox. Crucea sa aşezată pe deal, în partea stângă, parcă veghează şi
acum comunitatea ortodoxă.
Din anul 1899, parohia a fost vacantă, fiind administrată de
părintele Sinesie loja, din Rănuşa, iar din 1901 de Teodor Rada, din
Bonţeşti 23 .

Timp de 20 de ani, între 1907-1927, preotul Octavian Tămăşdan a
păstorit Biserica Ortodoxă din Moneasa 24 . Acesta a fost hirotonit în anul
1907 de către episcopul I.I. Papp2s_
Potrivit unei statistici referitoare la conscrierea bisericilor, şcolilor şi
poporului greco-ortodox român din protopopiatul Buteni, pe anul 1906,
Biserica din Moneasa a fost frecventată de 573 enoriaşi, din care 291 bărbaţi
şi 282 femei. S-au născut 26 de copii, 13 băieţi şi 13 fete, dintre care doi în
pat nelegiuit. Au avut loc 3 căsătorii, 18 decese (9 bărbaţi şi 9 femei). Şi-au
mărturisit păcatele 35 de bărbaţi şi 80 de femei. În acel an, multe vieţi au
fost secerate din pricina epidemiei de vărsat26 .
La 4/17 iulie 1908, Oficiul Parohial Moneasa a fost sfătuit să achite
datoriile la Fondul de Pensiune Regnicolar şi taxele de 30 fil. pentru fiecare
elev. Pentru a evita un eventual proces, acesta a solicitat o amânare
notarială27 .

Averea bisericească a comunei Moneasa, în 1/14 martie 1914, a fost
formată din valoarea materială a bisericii - 9.000 lei; 10 jug. de pământ în
valoare de 1.000 cor., edificiul de şcoală cu locuinţă pentru învăţător 2.000
cor., ½ jug. pământ intravilan sau extravilan în valoare de 600 cor.,

Idem, Episcopia Aradului ... , p. 547-549.
A.B.O.R.M., Hronicul bisericii întocmit de preotul Găluşcă, manuscris, f. nenr.
22 Pavel Vesa, Institutul Teologic de la Arad (1822-1948), Ed. Episcopiei Devei şi Hunedoarei,
Deva, 2013, p. 459.
23 S.J.A.A.N., F.P.O.R.B., dos. 1/1877-1907, f. 551.
24 A.P.M., Registrul decedaţilor. 1879-1934, f. 27-37; Idem, Matricola boteza/ilar. 1879-1934, f.
30-85.
2s S.J.A.A.N., P.O.R.B., dos. 6/1905-1920, f. 114.
26 Ibidem, dos. 1/1877-1907, f. 552.
27 Ibidem, dos. 2/1908-1910, f. 81.
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mobilierul bisericesc - 1.300 cor., fonduri şi fundaţii - 712 cor., mobilier 50 cor., în valoare totală de 14. 662 cor. 28 .
Parohul Octavian Tămăşdan, în data de 1 iulie 1914, s-a bucurat de
un venit de 569 cor., 50 fil. şi 50 cor. produse în natură 29 .
O statistică referitoare la activitatea oficiilor parohiale din
Protopopiatul Buteni, din anul 1915, consemna că Sinodul Parohial a
desfăsurat 3 sedinte, Comitetul Parohial, 5 sedinte, iar din cele 121 de acte,
'
'
.
'
'
114 au fost soluţionate, 7 rămânând nerezolvate3°.
În anul 1923, a fost alocată suma de 45.000 lei de către Prefectura
Judeţului Arad pentru repararea bisericii31 .
Conducerea parohiei a fost preluată de preoţii Ioan Ţârlea şi
Nicolae Drăgan32.
Părintele Ioan Ţârlea, paroh din Slatina, a fost administratorul
ecleziei din Moneasa, fiind investit provizoriu la 1 aprilie 1927. Acesta a
fost nevoit să rezolve pe cale amiabilă problema datoriei de 4.700 lei,
contractată de antecesorul său de la Epitropia bisericească. În urma
demersurilor, a reuşit să obţină o declaraţie de achitare a sumei de la
văduva lui Octavian Tămăşdan. Ulterior, întrunit în şedinţă, Consiliul
Parohial a decis colectarea sumelor de bani restante şi ajutorarea văduvei
amintitului preot33.
Pe lângă datoria bănească de mai sus, parohia a mai avut şi alte
restanţe. Potrivit adresei din 23 august 1927, parohia din Moneasa nu a
plătit suma de 300 lei pentru Turnătoria de Clopote Honig Frigyes.
Respectivii bani ar fi trebuit depuşi în contul societăţii până în data de 16
aprilie 192434.
Noul paroh Nicolae Drăgan, venit din Timişoara, a păstorit biserica
între anii 1927-1932. Până la mutarea sa la Moneasa, a încredintat în câteva
rânduri atribuţiile sale parohului din Rănuşa, Romul loja. Fostul paroh,
Ioan Ţârlea, şi-a manifestat nemulţumirea faţă de desele sale absenţe.

28

Ibidem, dos. 6/1905-1920, f. 11.
Ibidem, dos. 5/1913-1920, f. 100.
30 Ibidem, dos. 6/1905-1920, f. 112.
31 Ioan Nichin, Monografia administrativă a judeţului Arad. Realizările administraţiei româneşti
de la Unire până în anul 1938, manuscris, f. 294.
32 Pavel Vesa, Episcopia Aradului ... , p. 639.
33 A.B.O.R.M., Adresă către preotul Ioan Ţâr/ea, administrator parohial; Răspunsul Episcopiei
Aradului, f. 327-328.
34 Idem, Adresă de la Turnătoria de clopote Frederic Honig Frigyes din Arad, din 18 septembrie
1927, f. 323.
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Nicolae Drăgan a argumentat că plecările sale au fost însoţite de certificate
oficioase35 .
În viaţa comunităţii ortodoxe a început o perioadă zbuciumată,
datorită pătrunderii noilor curente religioase.
Înainte de Primul Război Mondial, mulţi localnici din zona
Moneasa-Dezna au emigrat spre Statele Unite. La întoarcere, ei au adus cu
ei noua învăţătură religioasă.
Pus în faţa unor provocări delicate, preotul Nicolae Drăgan a
solicitat Consistoriului Diecezan, în 18 decembrie 1927, să-i pună la
dispoziţie instrucţiunile referitoare la persoanelor convertite la baptism36 .
În 31 ianuarie 1928, printr-o circulară, preoţilor parohi din
Protopopiatul Buteni li s-au adus acuzaţii de neglijenţă în serviciu şi lipsă
de comuniune cu enoriaşii. În viziunea autorităţilor ecleziastice, acestea îi
determinau pe unii să treacă la noile confesiuni37 .
În urma convocatorului, preotul Drăgan a raportat că, în cursul
anului 1926, la Moneasa, au existat 4 baptişti. În următorul an, nu s-au
semnalat modificări ale spectrului confesional3 8•
Noua învăţătură religioasă a început să prindă rădăcini. Mulţi
dintre cei situaţi în „sat" sau cei din „Smelţ" au invocat distanţa prea mare.
Cauzele au fost mult mai profunde. Criza economico-socială care se
contura tot mai acut, ideile umanitare şi egalitariste au dat imbold acestei
mişcări. Cercetătorii au evidenţiat că în perioadele de instabilitate în toate
domeniile vieţii, oamenii caută refugiu, aderând la asemenea învăţături.
Depăşiţi de situaţie, preoţii au solicitat sprijinul Episcopiei. În
circulara din 1927 s-a stipulat că „Se atrage din nou atenţia asupra
botezului baptiştilor. Dacă primesc botezul cei ce nu sunt trecuţi legal sau
minoreni botezaţi la noi momentan să fie denunţaţi la judecătorie - atât
botezătorul cât şi botezatul. Î:p timp de 6 luni se prescriu contravenţiile,
deci unde se ivesc astfel de botezuri imediat să se facă arătarea la
judecătoria de ocol şi la acest oficiu" (Oficiul Parohial Buteni)39.
Preotul Nicolae Drăgan s-a remarcat nu numai ca un bun părinte
spiritual pentru enoriaşi, ci şi ca un excelent administrator. Acesta a depus
eforturi pentru a intabula sesia Parohiei Ortodoxe Moneasa4o.
Idem, Plângere adresată preotului N. Drăgan de către preotul I. Ţâr/ea, la 29 noiembrie 1927;
preotului N. Drăgan pe verso, f. 346.
36 Idem, Cerere de instruire adresată de preotul Driigan din Moneasa protopopului de Buteni, nr.
63/17 XII 1927, f. 316.
37 Idem, Convocator al protopopului de Buteni din 31 ianuarie 1928, f. 309.
38 Idem, Raport despre numărul baptiştilor din parohia Moneasa a preotului Ioan Drăgan, din 18
II 1928, f. 299.
39 Idem, Circulara din 15 iulie 1927, Buteni, f. 326.
40 Idem, Răspuns la ordinul protopopului nr.39/11 ianuarie 1928, f. 309 verso.
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Un an mai târziu, în mai 1928, alături de cadrele didactice din
localitate a organizat un cerc religios şi unul cultural al învăţătorilor.
Agapa a întărit şi mai mult legăturile din lumea elitei săteşti41 .
Între anii 1932-1936, destinele comunităţii ortodoxe s-au aflat în
grija noului paroh Vasile Marcu, originar din satul Buhani.
Acesta a fost investit la 1 ianuarie 1932 printr-un ordin al
Ministerului Instructiunii al Cultelor şi Artelor. El a fost remunerat de
'
către Stat42 • S-a instalat în funcţie, după ce a primit înştiinţarea din partea
protopopului de Buteni, Ştefan Lungu. Documentul consemna numai
dreptul de a sluji în această parohie, nu şi în altele 43 •
În vara anului investirii, acesta a organizat o conferinţa pastorală la
care au participat clericii din împrejurimi 44 •
În urma demersurilor, la sfârşitul aceluiaşi an, preotul Vasile
Marcu a avut dreptul de a restaura turnul bisericesc, cu suma de 4.750 lei45 .
În aceeaşi perioadă, a fost constituit un cor bisericesc, format din 40
de persoane, aflat sub conducerea învăţătorului Gheorghe Bărbuceanu.
Oficiul Protopresbiterial Ortodox Român Buteni, păstorit de
protopopul Ştefan Lungu, a solicitat, în data de 23 iunie 1932, întocmirea
unui raport despre existenţa sau inexistenţa unor inscripţii „de pe
frontispiciul adunărilor baptiste". Din răspunsul preotului paroh din
Moneasa reieşea că la acea dată nu exista vreo biserică baptistă 46 .
Tot din acel an, Consistoriul arădean a tipărit procese verbale de
schimbare a confesiunii. Unii solicitanţi au aderat la mişcarea baptistă, alţii
au trecut la confesiunea greco-catolică, ortodoxă, etc. Aserţiunea a fost
probată de următoarele exemple. Prin procesul verbal încheiat la Oficiul
Stării Civile din comuna Sebiş de către B. M., de 28 de ani, casnică,
domiciliată în Moneasa, în faţa martorilor Petru Moţ (funcţionar) şi Ioan
Parynbe (subnotar), aceasta a dorit să părăsească religia ortodoxă şi a
trecut la cea greco-catolică 47 • ,, Doi ani mai târziu L. P. G., domiciliat în
Arad, a părăsit „religiunea" romano-catolică, trecând la cea ortodoxă.
Această înştiinţare de schimbare a cultului religios a fost semnalată

Idem, Înştiinţare de la Oficiul Parohial din Slatina, din 28 aprilie 1928, f. 308.
Idem, Ordin de numire în funcţie, Buteni, 6 februarie 1932, f. 222.
43 Idem, Înştiinţare din partea protopresbiterului Ştefan Lungu din Buteni, 5 iulie 1932, f. 375.
44 Idem, Circulară din 9 mai 1932, f. 231.
45 Idem, Răspuns al Consiliului Episcopiei Arad la cererea de restaurare a turnului Bisericii din
Moneasa, din 28 decembrie 1932, f. 194.
46 Idem, Raport-răspuns între protopresbiterul din Buteni Ştefan Lungu şi preotul din Moneasa
Vasile Marcu, nr. 34/23 VI 1932, f. 238.
47 Idem, Proces verbal constatând schimbarea de confesiune, nr.10/2911932, f. 259-260.
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preotului din Moneasa de ofiţerul stării civile din Moneasa, Condea, şi
autentificată de notarul din Arad 48 • Un caz similar a fost şi cel al lui B. Ş." 49 •
În semn de preţuire faţă de comunitate, în 28 august 1932, părintele
Vasile Marcu a organizat ceremonia de dezvelire şi sfinţire a plăcii
comemorative a sculptorului Gherghe Groza, ce a fost amplasată pe casa
natală a artistului. Cu două zile înainte, protopopul Ştefan Lungu l-a
înştiinţat despre faptul că a invitat un sobor de preoţi, care vor participa la
eveniment. Cu această ocazie, parohul a improvizat un altar în faţa
bisericii pentru a oficia serviciul religios 50 .
Ecoul trecerii în nefiinţă a marelui om de Stat, Ştefan Cicio Pop, în
16 februarie 1934, a fost marcat două zile mai târziu prin oficierea unui „Te
Deum". Dascălii au ţinut discursuri „despre viaţa şi însemnătatea fostului
Mare bărbat de Stat"51.
Cinstirea marilor oameni ai naţiunii române, dar şi implicaţiile
politico-religioase au fost trăite de comunitate. Preotul a susţinut
activitatea Ligii Antirevizioniste, organizând o serbare populară de
propagandă 52 şi o alta a Cercului Cultural Învăţătoresc, stabilit pe data de
6 aprilie 193453.
Problemele administrative au preocupat deopotrivă preoţimea. În
completarea responsabilităţilor anterioare, protopopul Buteniului, Ştefan
Lungu l-a înştiinţat în 20 ianuarie 1934 pe paroh să înainteze „coalele
cromografice ale preoţilor şi învăţătorilor confesionali care au funcţionat
acolo" 54 .
Acelaşi protopop a atras atenţia asupra responsabilităţilor ce le
reveneau preoţilor şi paracliserilor referitoare la prevenirea incendiilor. Ei
erau sfătuiţi să ia măsuri de siguranţă şi protecţie 5 5.
La sfârşitul lunii octombrie au fost comunicate tuturor parohiilor
din protopopiat programul vizitelor canonice. La Moneasa şi Rănuşa au
avut loc marti, 13 noiembrie 193456.
I

Idem, Înştiinţare de schimbarea cultului, nr. 1935/1936, f. 62.
Idem, Încunoştinţare de schimbarea cultului, nr. 2592/1936, f. 38; Felicia Aneta Oarcea,
Spiridon Groza, op. cit., p. 170.
50 A.B.O.R.M., Înştiinţare trimisă de protopresbiterul ortodox român Ştefan Lungu din Buteni,
preotului ortodox român Vasile Marcu din Moneasa, nr. 745/1932, f. 205.
51 Idem, Înştiinţare nr. 17/18 II, nr. 305/1934, f. 9.
52 Idem, Înştiinţare de la Liga Antirevizionistă, din 2 martie 1934, f. 122.
53 Idem, Înştiinţare a protopresbiterului Ştefan Lungu către parohul din Moneasa, Vasile Marcu, f.
121.
54 Idem, Înştiinţarea protopopului Ştefan Lungu către preotul din Moneasa din 20 ianuarie 1934,
f. 126.
55 Idem, Circulară, din 24 august 1934, f. 129.
56 Idem, Circulară, din 26 octombrie 1934 a protopopului Ştefan Lungu, f. 139.
.
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Aceeaşi

autoritate ecleziastică a trimis o circulară, în 16 ianuarie
1935, prin care se interzicea „intrarea în parohie a revistei părintelui I.
Trifa, Isus Biruitorul"57 •
Ca în fiecare an, în 10 mai 1935, a fost sărbătorită Ziua Regalităţii.
Programul cuprindea următoarele:
„ 1. La ora 10 se va oficia un Te Deum la care vor lua parte toate
oficialităţile civile şi militare;
2. După terminarea serviciului divin va avea loc serbarea şcolară la
şcoala unde se va arăta însemnătate zilei;
3. Toate lucrările sunt interzise, iar prăvăliile închise;
4. Se vor arbora drapele naţionale pe toate edificiile publice şi
particulare" 58 •
Parohul Vasile Marcu, membru al Consiliului Comunal, a solicitat
la sfârşitul anului 1935, să fie cedat bisericii materialul lemnos din
parchetul comunal „Dosul". Era necesar pentru a extinde şi renova spaţiul
ecleziei, care devenise neîncăpătoare mai ales în sezon, când se umplea cu
turişti veniţi în staţiune 59 • Ulterior, Oficiul Parohial a dorit să recupereze
banii din dreptul de păşunat de la Primărie. Ultimei i s-a solicitat şi un
ajutor de 10.000 lei, suma destinată reparaţiilor. La acel moment, bisericii i
s-au acordat 5.000 lei60 . În 7 ianuarie anul următor, Consiliul Comunal a
decis colectarea parchetului de lemne şi valorificarea lui în scopul
restaurării edificiului ecleziastic 61 •
Ca urmare a reparaţiilor şi renovărilor întreprinse, se impunea
înzestrarea ecleziei cu un nou clopot. În 29 ianuarie 1936, Consiliul
Comunal a aprobat solicitarea Oficiului Parohial din Moneasa, referitoare
la vinderea a 300 fire de gorun. Din suma rezultată a fost achiziţionat
clopotul şi au fost întreprinse reparaţiile ce se impuneau 62 •
În acelaşi an, parohul Vasile Marcu a considerat oportună
întregirea propriului venit de către organele ecleziastice superioare.
Protopopul de Buteni a acceptat necondiţionat, în 17 martie 193663 .
Preoţii din Moneasa îşi desfăşurau activitate nu numai în Biserica
Ortodoxă. Ei aveau obligaţia de a răspunde nevoilor spirituale ale turiştilor
care veneau la tratament ş1 odihnă în Staţiune, prin „intensificarea

Idem, Circulară, din 16 ianuarie 1935, f. nenr.
Idem, Înştiinţare despre sărbătorirea zilei de 10 mai, f. 83.
59 Idem, Cererea preotului Vasile Marcu către Consiliul Local Moneasa, din 24 decembrie 1935,
f. 99.
60 A.P.M., Condica pentru şedinţele Consiliului Comunal Moneasa pe anul 1933-1936, f. 108-111.
61 Ibidem, p. 132
62 S.J.A.A.N., F. Prefectura Judeţului Arad, Acte administrative. 1919-1934, dos. 313/1936, f. 2.
63 Idem, Răspunsul protopopului de Buteni, Ştefan Lungu, nr. 253/1936, f. 47.
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lucrărilor

cu caracter cultural, prm servicii soborniceşti ş1 prm cercun
religioase de două ori pe sezon" 64 .
Întruniţi la sfârşitul anului 1937, membrii Consiliului Parohial Iuonu Carpine, Vasile Draghici, Aurel Miclea, Ioan Şodinca, Gheorghe
Condea, Alexandru Groza, Gligor Bortiş, Ciupertea Ioan şi secretar Ioan
Dragoş - alături de preotul Vasile Marcu au dezbătut darea de seamă,
aprobând totodată lista celor 129 de enoriaşi 65 .
Din anul 1937 până în 1952, Biserica Ortodoxă a fost păstorită de
părintele Lazăr Ioja 66,,, popa Lazăr" - cum îi spun localnicii.
Devotamentul şi apropierea de enoriaşi au înlesnit o bună
colaborare şi concretizarea unor noi proiecte. Sporirea numărului
credincioşilor, datorat frecvenţei celor din staţiune, l-a determinat să
întreprindă noi investiţii edilitare. Pentru ca turiştii să se bucure de sejur,
în vara anului 1937, a fost organizat un cerc religios, o serbare publică şi un
spectacol67 •
Amplele investiţii edilitare s-au concretizat începând cu anul 1940.
În calitate de membru al Consiliului Comunal Moneasa, preotul Lazăr loja
a propus vinderea unui parchet de lemne din pădurea comunală, cea
urbarială şi din cea bisericească. Cu materialul lemnos strâns din vara
anului amintit şi cu banii rezultaţi s-a derulat proiectul de reconstrucţie.
Din vechiul edificiu ecleziastic au mai rămas pereţii din material
solid şi fundaţia. Ceilalţi pereţi au fost ridicaţi din piatră şi cărămidă.
Biserica a fost prelungită cu 10 m. Vechiul turn a fost înălţat şi consolidat.
Intrările erau străjuite de coloane din marmură şi mozaic. Au fost
confecţionate stranele, scaunele enoriaşilor şi cel episcopal.
Din punct de vedere arhitectural, edificiul a respectat proiectul
inginerului şirian Ioan Cuşan, care încredinţase lucrările meşterului
constructor Dănilă Condea.
Pictura iconostasului în ulei a rămas cea veche, executată de un
pictor bănăţean anonim, de origine sârbă.
Intervenţia în structura imobilului a afectat pictura murală. Peste
doi ani, în 1942, respectând canoanele bisericilor ortodoxe, profesorul
Petru Buzgău, originar din Pil, a executat-o, cu suma de 600.000 lei.
Finalizarea acesteia a fost posibilă graţie susţinerii financiare a membrilor

Idem, Adresă a protopopului Ştefan Lungu, din 10 septembrie 1936, f. 65; ***, ,,În interesul
bisericii naţionale", în Ştirea, Arad, 1936, VI, p. 93.
65 A.B.O.R.M., Sumar, din 29 XII 1937, f. 25.
66 A.P.M., Registru pentru deciziunile Primarului pe anul 1945, f. 1-2.
67 A.B.O.R.M, Înştiinţarea trimisă de protopopul Ştefan Lungu preotului din Moneasa, nr. 362/15
Vil 937, f. 32.
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Consiliului Parohial, Ioan Şodinca, Alexandru Groza, Aurel Miclea, Vasile
Draghici, Terentie Dronca, Ioan (Nuţu) Ciupertea.
În 29 iunie 1942, părintele Lazăr loja a solicitat Prefecturii Judeţului
Arad un ajutor financiar de 200.000 lei, în vederea terminării lucrărilor de
restaurare. El sublinia, totodată, că s-a bucurat de un imens sprijin din
partea enoriaşilor, care au colectat suma de 860.000 lei.
În 28 septembrie acelaşi an, preotul aşternea din nou o adresă
aceleiaşi instituţii în care expunea faptul că biserica a făcut un împrumut în
valoare de 100.000 lei de la cinci credincioşi pe care era nevoită să-l
restituie. În nota explicativă a consemnat că 35.500 lei a costat zugrăvitul şi
completarea picturii; 9.500 lei scările pentru cor; 5.000 lei pardoseala;
10.000 lei lucrările de tinichigerie; 40.000 lei două pridvoare din marmură.
Ajutorul solicitat s-a ridicat la 200.000 lei, din care 100.000 lei reprezenta
datoria de la cei cinci enoriaşi 68 •
În urma eforturilor depuse de autorităţile locale, în toamna anului
1942, noua biserică a fost sfinţită. La eveniment au participat sătenii,
autorităţile locale şi delegatul Episcopiei Aradului, P.S. Părintele
Constantin Turicu 69 •
Şi părintele Lazăr loja s-a confruntat cu fenomenul migrării spre
alte confesiuni. Cei care se converteau avea obligaţia de a completa o
cerere şi o dovadă din care să reiasă că cel/ cea „ nu datorez/ ă/ nimic
Parohiei ce D-vs cu onoare o conduceţi şi nu vă datorezi nici D-vs personal
nici un fel de bir"7o_
Chiar dacă a fost implicat în reconstrucţia bisericii, preotul a oficiat,
în 15 iunie 1941, un serviciul religios prin care a cerut binecuvântare
asupra sezonului balnear. La eveniment au fost prezente oficialităţile
judeţene: primpretorul plasei Sebiş, Iancu Popa cu familia; dr. Iva, medicul
de circumscripţie Sebiş; d-na Ioana-Odobescu Demetrescu; ing. Silvic
inspector Dan de la CA.P.S., cu familia; directorul Băilor, Constantin
Damian, cu familia; notarul şi subnotarul din Dezna, primarul comunei
Moneasa, Pavel Condea, alături de turişti şi localnici71 .
Din anul 1953 postul de preot a revenit următorilor: dr. Ioan
Cociuban (1953-1958), Lazăr loja (1959-1962), Vasile Marcu (II 1952-11965),
Constantin Găluşcă (II 1965-1969), Ioan Ene (1968-1970), Ioan Cristea
(1971-1974), Alexandru Stratulat (1975-01.1978), Ioan Suba (02.1978 - 2015),
Gheorghe Breteanu (2015-prezent).
S.J.A.A.N., F.P.f.A., Acte administrative. 1940-1948, nr. inv. 1298, dos. 196/1942, f. 1-2;
Ibidem, dos. 236/1942, f. 1.
69 A.B.O.R.M., Hronicul bisericii întocmit de preotul Găluşcă, manuscris, f. nenr.
70 Idem, Cerere către On. Parochie ort. Română Moneasa, nr. 71, 172/31 oct. 1938, f. 13-14.
71 ***, Băile Moneasa, în „Ştirea", Arad, 1941, 21 VI, p. 3.
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Destinele Bisericii Ortodoxe Moneasa s-au aflat în mâinilor unor
preoţi mărinimoşi, care şi-au dat tot concursul în susţinerea ei.
Meritorie a fost implicarea preotului Constantin Găluşcă, care a
întreprins demersurile necesare şi a finalizat cu sprijinul enoriaşilor noua
Casă Parohială. Sub îndrumarea mesterului
autohton Dănilă Condea si
,
, cu
susţinerea primarului Dănilă Groza, între anii 1966-1967, vechiul edificiu a
fost demolat, fiind reconstruit altul72 •
În aceeaşi perioadă, localnicii au format un cor bărbătesc din care
au făcut parte 27 de persoane 73 •
Între 1990-1993, părintele Ioan Suba a susţinut refacerea picturii
interioare a bisericii. Lucrările au fost executate de pictorul din Hârşova,
Cristian Corneanu. Restaurarea s-a realizat cu sprijinul financiar al
enoriaşilor.

În cursul anului 1994, au fost întreprinse noi reparaţii exterioare a
pereţilor, turnurilor şi la acoperiş.
În ziua de 4 decembrie 1994, în prezenţa P.S. episcopul Timotei
Seviciu, a consilierului episcopal Iacob Bupte, arhidiaconului Ioan Babiţia,
protopopului de Sebiş, Ioan Brădean, şi a preoţilor din zonă, biserica a fost
sfinţită. În acel cadru distins au fost depuse pe masa altarului moaştele
Sfintei „Cuvioase Parascheva".
Întreţinerea bisericii a necesitat multă energie şi devotament din
partea preotului şi enoriaşilor. De-a lungul timpului, în Sfântul lăcaş de
cult s-au întreprins modernizări. În anul 2000, a fost înlocuită pardoseala
din scândură cu plăci din marmură roşie şi albă, în anul 2004, clopotul
mare a fost înlocuit cu unul nou, iar, în 2005, a fost instalată o centrală
termică în biserică şi Casa Parohială. În anul 2006, a fost introdusă o
instalaţie electrică pentru tragerea clopotelor. Enoriaşii au constituit un cor
vocal mixt de 25 de persoane 74, dirijat de profesorul Florea Draghici75 .

A.B.O.R.M., Hronicul bisericii întocmit de preotul Găluşcă, manuscris, f. nenr.
de fotografii a familiei Ioan Crişan (Membrii corului de la stânga la dreapta:
Zaharie Roman, Ioan Groza, Dănilă Groza, Ioan Crişan, Ilarie Brad, Pavel Condea, Simeon
$odinea, Dănilă Dragoş, Viorel Dragoş, Somogy Ladislau, Vasile Groza, Mihai Groza,
Milenti Groza, Florea Groza, Nicolae Palade, Roman Pop, Terentie Dronca, Ioan Ciupertea,
Vasile Dragoş, Toader Dragoş, Viorel Pop, Brad Alexandru, Voian Ioan, Şodinca Pavel,
Dragoş Alexandru, Ciupertea Florea, Ciupertea Ioan)
74 Colecţia de fotografii a regretatului profesor Spiridon Groza. Corul avea următoarea
componenţă: Mihai Dragoş, Mihaela Dragoş, Iuliu Dragoş, Elena Dragoş, Mina Dragoş,
Lucreţia Jidoi, Somogy Maria, Mihai $odinea, Delia Crişan, Elena Toderaş, Terentie Groza,
Viorica Draghici, Diana Draghici, Florina Groza, Mircea Ţucudean (cantor), Ioan Suba
(preot), Nicoale Delapeta, Marin Grădinaru, Alexandru Brad, Florea Draghici (dirijor),
Spiridon Groza, Constantin Miron (epitrop).
75 A.B.O.R.M., f. nenr.; Felicia Aneta Oarcea, Spiridon Groza, op. cit., p. 174.
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O altă preocupare a părintelui Ioan Suba şi a membrilor Consiliului
Parohial a fost cea legată de recuperarea celor 25 ha de pădure ce i-au
aparţinut până în anul 1948. De asemenea, în primul deceniu al veacului
XXI, s-a avut în vedere extinderea suprafeţei cimitirului şi împrejmuirea
acestuia.
Comunitatea ortodoxă din Moneasa a cunoscut frământările
caracteristice celorlalte aflate în subordinea Episcopiei Ortodoxe a
Aradului. Dovada o constituie cei 260 de ani de existenţă împliniţi în 2016.
„Activitatea membrilor parohiei din Moneasa a fost apreciată de
numeroşi vizitatori care au făcut următoarele consemnări în Cartea de
vizită a bisericii:
„27 iunie 1978
Noi, absolvenţii Preparandiei din Arad seria 1926-1927 întruniţi la a
51-a aniversare de la terminarea şcolii, după ce am săvârşit slujba
parastasului în Sf. Biserică din Moneasa a iubiţilor noştrii profesori şi
colegi, aducem un pios de mulţumire preotului acestei biserici pentru
ospitalitatea acordată".
„18 X 1981
Am rămas profund impresionaţi de frumoasa Sf. Biserică, de felul
cum este ornamentată şi curăţenia perfectă, cât şi de credincioşii ei, în
special de conducătorul ei părinte Suba Ioan prin frumoasa slujbă
prezentată credincioşilor care nouă ne va rămâne veşnic în amintire
Semnează Constantinescu Constantin şi soţia Maria din Bucureşti,
str. Aleea Ciceu, nr. 7, sector 4"
„29 iunie 1994
Cu ocazia venirii în frumoasa staţiune Moneasa de pe meleagurile
dobrogene, am avut deosebita bucurie şi plăcere de a vizita şi Sf. Biserică,
unde am avut deosebita plăcere de a vedea un lăcaş de rugăciune mai ceva
ca un bibelou de frumoasă şi de a avea plăcerea să ascult sf. Slujbă, făcută
cu atâta dăruire de părintele Suba Ioan, care atâta har în a ţine predica pe
înţelesul tuturor. M-a impresionat în mod deosebit pictura acestui sfânt
locaş".

„6 X 2001
Bunul D-zeu mi-a purtat paşii într-o frumoasă după-amiază de
toamnă pe aceste meleaguri binecuvântate de D-zeu, de o frumuseţe rar
întâlnită.

La Moneasa totul este liniştit, paşnic şi firesc ca într-un peisaj de
Grigorescu. Cel mai mult m-a impresionat biserica. Pictura e atât de
grăitoare încât de îndată ce treci pragul sf. Locaş ai straniul sentiment că
cei zugrăviţi aici te binecuvintează.
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Toată această atmosferă de înăltare sufletească a fost încununată de
primirea călduroasă care ne-a făcut-o părintele paroh şi familia sa. E atâta
dragoste de Dumnezeu, dar şi de semeni aici încât îţi doreşti să revii cât
mai curând.
Valeria Arnăutu, realizatoare a emisiunii „Traditiile românilor" la
Prima TV" 76 .
I

I

Schitul

„Sfinţii

Apostoli Petru

şi

Pavel"

Episcopia Aradului a înaintat o adresă în data de 4 aprilie 1994,
prin care a solicitat construirea unui schit, cu clădiri corespunzătoare unei
activităti ecumenice în zonă 77 . Acesta avea să fie realizat câtiva ani mai
târziu. Schitul poartă hramul „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel".
Piatra de temelie a complexului monahal a fost pusă în anul 2009,
la sărbătoarea Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel. Strădaniile monahului
Serafim Hotea au fost susţinute de ctitorul principal al bisericii Pavel
Mihalca şi familia, alături de alte persoane doritoare în a sprijinii viaţa
spirituală din zonă. Deasupra uşii de la intrarea în schit a fost montată o
placă cu textul: ,,Acest lăcaş de cult este donat de ctitorul Pavel Mihalca şi
familia şi a fost sfinţit în 30 iunie 2011".
Târnosirea s-a desfăşurat într-un cadru festiv, în data de 30 iunie
2011. La eveniment au participat pe lângă ÎPS Timotei Seviciu, stareţul
preot David Ionescu, feţe bisericeşti din zonă, preotul din loc Ioan Suba,
protopopul Sebişului, etc. şi numeroşi credincioşi. ,,În cuvântul de
învăţătură rostit, ÎPS Timotei a subliniat strădania şi jertfa ctitorului şi a
celorlalţi donatori, pe fondul sprijinului autorităţilor locale, în frunte cu
primarul Terentie Condea"7S_
I

•

Felicia Aneta Oarcea, Spiridon Groza, op. cit., p. 175-176.
A.P.M., C.L.C.M., Şedinţele Consiliului Local. 27.01.1994-14.12.1994, f. 88.
78 MONEASA. Aşezământ monahal este o adevărată oază spirituală şi pentru tămăduirea
sufletească a celor ce vin în staţiune. Accesat în 11.06.2016: http:/ /www.aradon.ro/ a-fostsfintita -biserica-schitului-din-moneasa/945401.
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Biserica

Ortodoxă „Sfinţii

Arhangheli Mihail

şi

Gavril"

Rănuşa

Asemeni celor din Moneasa, credincioşii din Rănuşa au frecventat
Biserica Ortodoxă din Neagra, în 1754. În jurul anului 1786, a fost amintit
ca preot loja. Potrivit tradiţie, prima biserică din lemn ar fi fost amplasată
pe Dealul cimitirnlui. Se spune că, mai târziu, ar fi fost mutată lângă vale,
pe deal79.
La începutul veacului al XIX-lea, comunitatea a achiziţionat
edificiul ecleziastic al celei din satul Prunişor, având hramul „Sfinţii
Arhangheli Mihail şi Gavril" 80 .
Dintre cărţile vechi care au existat menţionăm Antologhion, din
81
1745 •
Preoţii parohi consemnaţi au fost: Marcu Onaga (1815), Teodor
Onaga (1835), Petru Costea (1848-1849), Nicolae Popovici (1849) 82, Pavel
Ungurean (1853 ?-martie 1855) 83 , Todor Onaga (aprilie-noiembrie 1855) 84,
Petru Costa (1856-aprilie 1872) 85 , Nicolae Gabor (decembrie 1872-martie
1873)86, Zaharia Miliam (aprilie 1873-187687, 1876-decembrie 1886), Terentie
Nonu (decembrie 1886-iulie 1899) 88 .
Conform scrierii lui Ştefan Mateş, Zugravii şi icoanele pe lzfirtie
(xilogravuri-stampe) şi sticlii din Transilmna, pe prestolul vechii biserici a
existat o xilogravură ce-l reprezenta pe Sf. Dimitrie, având următoarea
însemnare: ,, Dimitrie, sânt în Isus Hristos, te implorăm eliberează cum tu
ai eliberat cetăţile de împăratul Ioan păgânul, împăratul bulgarilor". Pe
icoană mai apărea oraşul întărit, precum şi Sf. Dumitru cu lancea
străpungând pe cineva întins la pământ, purtând coroană şi veşmânt
oriental 89.
Din sânul comunităţii s-au ridicat preoţii Vancu Lazăr, absolvent al
Institutului Pedagogic-Teologic, în anul 1837-1838, ori Popa Terenţiu 1880188190.
Pavel Vesa, Bisericile de mir... , p. 160, 208; Idem, Episcopia Aradului ... , p. 714; Arhiva
Bisericii Ortodoxe Române Rănuşa (A.B.O.R.R.), Preot Sinesie Tăutan, Istoricul Parohiei şi
Bisericii Ortodoxe Române din salul Rănuşa, Rănuşa, 23 iulie 1969, f. nenr.
80 S.J.A.A.N., F.P.O.R.B., dos. 1/1877-1907, f. 552.
81 Pavel Vesa, Episcopia Aradului ... , p. 694.
s2 Ibidem, p. 654.
83 S.J.A.A.N., C.R.S.C., Parohia Ortodoxă Rănuşa. Matricola l- ,'ezaţilor. 1853-1876, f. 1-3.
s~ Ibidem, f. 3-4.
ss Ibidem, f. 4-27.
86 Ibidem, f. 27.
8 7 Ibidem, f. 27-29.
88 Ibidem, f. 2-40.
89 Pavel Vesa, Episcopia Aradului ... , p. 654.
90 Pavel Vesa, Institutul Teologic de la Arad (1822-1948), p. 431,484.
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Familia loja de Ravna" a fost înnobilată, în secolul al XVII, pentru
serviciile aduse coroanei austriece, fiind beneficiarii minei din localitate.
Descendenţii acesteia, Sinesie, Lazăr, Romul, Sinesie, au fost preoţi aici şi
împrejurimi 91 .
Unul din urmaşii acesteia, Sine sie Joja (1900-1907) 92, a donat terenul
pentru edificarea altei biserici, căci vechea a fost mistuită de flăcări.
Construită din cărămidă, de maestrul zidar Pardy Iosif din Buteni, cu
suma de 13.000 coroane, ea a fost târnosită în anul 1911 de episcopul
Aradului, Ioan Ignatie Papp93_
Potrivit unei statistici referitoare la Co11scrieren bisericilor, şcolilor şi
popornlui gr. ort. romiin din protopopiatul Buteni, pe mwl 1906, eclezia a fost
frecventată de 502 enoriaşi, dintre care 264 bărbaţi şi 238 femei. În acel an,
au fost botezaţi 16 născuţi, 8 fete şi 8 băieţi, dinh·e care 3 au fost concepuţi
în pat nelegiuit". Numărul deceselor s-a ridicat la 23 (9 bărbaţi şi 14
femei). Şi-au mărturisit păcatele 45 de bărbaţi şi 70 femei. Se consemna
epidemia de vărsat care a făcut ravagii în localitate.
Conform Conscrierii preofimii din protopopiatul Buteni, din anul 1906,
la Rănuşa a funcţionat ca preot Sinesie loja, în vârstă de 54 de ani, care a
absolvit clase normale. Acesta slujea de 18 ani în parohia din Rănuşa, fiind
hirotonit în anul 1889 de episcopul Ioan Meţianu 94 .
Părintele a adresat protopopului de Buteni, Traian Magier, o
solicitare din care reiese că încă din anul 1881 a dorit o grădină
bisericească, pentru care a plătit taxele aferente. Întrucât nu a beneficiat de
acest teren nici până în 1905, amintitul paroh a cerut comunei restituirea
sumei de 40 cor. Mai specifică faptul că a plătit încă 20 cor. pentru fostul
învăţător Constantin Trifu, care a intentat un proces împotriva lui95_
A vere a bisericească a comunei Rănuşa, în 1 / 14 martie 1914, consta
din valoarea materială a bisericii - 100 lei; 8 jug. de pământ - 800 cor.;
edificiul şcolar cu locuinţă pentru învăţător - 2.000 cor.; ½ jug. pământ
intravilan sau extravilan - 200 cor.; mobilierul bisericesc - 1.000 cor.;
fonduri şi fundaţii - 5.200 cor.; mobilier - 60 cor. Valoarea totală se ridică la
9.360 cor. 96 • La 1 iulie 1914, parohul se bucura de un venit de 358 cor. şi 100
cor. produse în natură9 7 •
11

II

Pavel Vesa, Episcopia Aradului ... , p. 692.
Ibidem; A.P.M., Registrnl decedaţilor. 1879-1934, f. 22-27.
93 Pavel Vesa, Episcopia Aradului .. , p. 654; A.B.O.R.R., Preot Sinesie Tăutan, Istoricul Parohiei
şi Bisericii Ortodoxe Române din satul Rănuşa, Rănuşa, 23 iulie 1969, f. nenr.; Idem, preot Ioan
Condea, Istoricul Bisericii, Rănuşa, 30 aprilie 1982, manuscris, f. nenr.
94 S.J.A.A.N., F.P.O.R.B., dos. 1/1877-1907, f. 551- 552.
95 Ibidem, dos. 2/1908-1910, f. 77.
96 Ibidem, dos. 6/1905-1920, f. 11.
97 Ibidem, dos. 5/1913-1920, f. 100.
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O statistică referitoare la activitatea organelor parohiale din
protopopiatul Buteni, din anul 1915, consemna că Sinodul Parohial a ţinut
3 şedinţe, Comitetul Parohial 6, iar din cele 5 acte, toate au fost rezolvate 98 •
Romul loja a condus comunitatea ortodoxă în perioada 1929-1943,
preluând-o de la tatăl său Sinesie. În timpul său au fost întreprinse
reparaţii la edificiul ecleziastic de către maestrul Teodor Corbăcer din
Buteni, cu suma de 19.900 lei. Eclezia a fost sfinţită de protopopul de
Buteni, Ştefan R. Lungu99.
În anul 1956, au fost întreprinse noi reparaţii la exterior de maestrul
Dănilă Condea, din Moneasa şi Teodor Filip, din Buteni, a căror valoare s-a
ridicat la suma de 11.000 lei. Ele au fost realizate în timpul preotului paroh
Lazăr loja (1952-1961) 100, fiind susţinut de credincioşi. În anul 1961, a fost
montat paratrăsnetul de maestrul tinichigiu Alexandru Somogy, din Sebiş.
Şapte ani mai târziu, în timpul preotului Sinesie Tăutan (iulie 19621972), secondat de preotul pensionar Lazăr loja, exteriorul bisericii a
necesitat noi reparaţii, care au fost întreprinse de maistrul Vanu Toma,
zidar din Laz, şi Petru Mocan, tinichigiu din Buteni. Costurile s-au ridicat
la 6.300 lei 101 .
Consiliul Parohial, format din preot Sinesie Tăutan (preşedinte),
Ioan Bortiş (secretar), membrii Aurel loja, Florian Creţ, Pavel Crişan,
Zaharia Greucean, Maxim loja şi membrii supleanţi Lazăr loja, Anton loja
şi Ioan Ana, Viorel Pop (absent), s-au întrunit în şedinţa din 16 mai 1971, în
care au aprobat devizele de cheltuieli pentru electrificarea bisericii şi cele
de reparaţii întreprinse de maestrul Gheorghe Condea; ambele în valoare
de 15.738 lei. În 30 septembrie, acelaşi organism a constatat că s-a încasat
suma de 4.754 lei şi au fost cheltuiţi 3.071 lei, soldul fiind de 1.683 lei. La
sfârşitul aceluiaşi an, crâsnicul a fost remunerat cu suma de 600 lei. În ziua
de 6 decembrie, s-a propus organizarea unei licitaţii a scaunelor cu strigare
de la 300 lei până la 1.000 lei. Ea a avut loc în 2 ianuarie 1972.
În primăvara anului 1972, în data de 12 aprilie, scaunele au intrat în
posesia următorilor enoriaşi: Mihai loja (160 lei), Maxim loja (30 lei),
Terentie Crişan (30 lei), Florian Creţ (40 lei), Gheorghe Condea (40 lei),
Augustin Spătăceanu (40 lei), Ioan Termea (30 lei), Solomon Chiţa (30 lei),
Amalia Termea (30 lei), Iuliana loja (30 lei) 102 •

Ibidem, dos. 6/1905-1920, f. 112.
A.B.O.R.R., preot Ioan Condea, op. cit., f. nenr.
100 S.J .A.AN., C.R.S. C., Parohia Ortodoxă Rănuşa, Matricola
101 A.B.O.R.R., Preot Sinesie Tăutan, op. cit., f. nenr.
102 Idem, Şedin/ele Consiliului 1971-1982, f. nenr.
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1876-1950, f. 2-40.

Consiliul Parohial a luat decizia ca fiecare gospodărie să plătească
16 lei pentru stâlpii de beton şi 25 lei pentru sârmă, aceste materiale fiind
necesare împrejmuirii cimitirului.
Părintelui Ioan Condea a fost investit în parohie la 1 noiembrie
1972. În 6 decembrie, în faţa Comitetului Parohial acesta a ţinut o
cuvântare în care a subliniat că „Pentru bunul mers al treburilor bisericeşti
roagă membrii Consiliului Parohial să-l ajute în muncă, căutând fiecare să
şi facă pe deplin datoria faţă de biserică, încurajând prin aceasta şi pe
ceilalţi credincioşi ai parohiei, să contribuie pentru susţinerea ei şi să
participe cu toţii la sfintele slujbe de duminică şi sărbători, împlinind
cuvintele Psalmistului care ni le dă Sfânta Scriptură când zice „Cât e de
bine şi frumos când locuiesc fraţii împreună". Bunul Dumnezeu să ne ajute
!".
Din 1 ianuarie 1973, cântăret. al bisericii a fost desemnat Ioan Bortis,,
care a fost remunerat cu 100 lei/lună, iar îngrijitor Ioan Druia, fiind plătit
cu aceeaşi sumă. În 16 februarie, Comitetul Parohial a decis recuperarea
taxelor cultuale restante. S-a decis creşterea lor treptată pentru a fi
acoperite toate cheltuielile de întreţinere şi reparaţii ale bisericii103 . La 25
februarie, preşedintele Comitetului Parohial şi al Adunării Parohiale,
preotul paroh Ioan Condea, a expus membrilor Adunării Parohiale
propunerile Consiliului Parohial referitoare la necesitatea confecţionării
unui şopru pentru adăpostirea uneltelor şi a unei toalete. Din interiorul
bisericii se impunea scoaterea betonului şi montarea unor scânduri sau
parchet, iconostasul să fie demolat, iar cu cărămida rămasă să se închidă
deschizăturile de la cor; iconostasul să fie din lemn, împodobit cu icoane;
uşile de la intrări să se poate deschide în afară, să fie reparate stranele şi
scaunele. Toate cheltuielile au fost susţinute de enoriaşi.
Membrii Consiliului Parohial desemnaţi în cadrul Adunării
Parohiale, din 12 mai 1974, au fost: Zaharia Greucean, Maxim loja, Aurel
loja, Ioan Termea, Alexandru Bortiş, Florian Creţ, Pavel Crişan, iar ca
membrii supleanţi: Anton loja şi Mihai loja. Membrele Comitetului
Parohial de Femei au fost: Silvia loja, Macrina Ciupertea, Jenica loja,
Florica Brad, Elena Brad, Aurica Termea, Floriţa Bortiş, Rozalia Roman,
Maria Dragoş Maria Groza, Elena loja, Maria Bortiş, Elena Dragoş,
Ecaterina Maliţarn4.
În primăvara anului 1974, pictorul Toma Condrea din Braşov a fost
invitat să examineze pictura bisericească şi să întocmească un deviz de
cheltuieli. În 26 mai, epitropul desemnat, Aurel loja, a depus jurământul.
103
104

Idem, Şedinţele Consiliului 1971-1982, f. nenr.
Idem, Şedinţele Adunării Parohiale 1971-1986,f nenr.
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În 15 iunie, pictorul Eugen Profeta, din Bucureşti a fost la rândul său rugat
să evalueze costurile restaurării picturii bisericeşti. Ceilalţi pictori
contactaţi să trimită oferte au fost: Murariu Nicolaevici, Gheorghe Rizoiu,
prof. Angela Voiticeanu-Cărămidă, Constantin Cantea şi Vasile Olteanu.
Dintre aceştia au trimis proiecte Murariu Nicolaevici, Gheorghe
Rizoiu şi Vasile Olteanu. D-na profesor Angela Voiticeanu-Cărămidă s-a
deplasat personal. Ei i s-a încredinţat executarea lucrării.
Comitetul Parohial de Femei (Ioan Condea-preşedinte, Silvia lojasecretar, membrii: Ecaterina Maliţa, Macrina Ciupertea, Bortiş Maria, Elena
loja, Elena Dragoş, Maria Termea, Maria Dragoş, Maria Groza), în şedinţa
din 10 august 1974, a solicitat enoriaşelor să se-nscrie pe lista în ordinea în
care doreau să pregătească mâncare pentru d-na Angela VoiticeanuCărămidă, care în timpul acelei lunt începea restaurarea picturii 105 •
Între anii 1974-1976, prin susţinerea financiară a dnei Angela
Voiticeanu din Arad a fost executată pictură murală. Din donaţiile
credincioşilor, a fost confecţionat un iconostas nou, cu icoane, uşi de stejar,
două antreuri din fier acoperite cu tablă 106 • În 15 ianuarie 1976, epitropii
desemnaţi ai bisericii au fost: epitrop l: Aurel loja şi epitrop II: Pavel
Crişan. Consiliul Parohial a încredinţat lui Horia Scrofan din Briheni Gud.
Bihor), în 7 aprilie, lucrările de vopsire a turlei şi zugrăvirea pereţilor
bisericii, cu suma de 5.500 lei.
La începutul anului 1977, prescurăriţa Eugenia Groza s-a retras din
această slujbă, locul ei fiind luat de Zina Dragoş, care a fost retribuită
pentru această atribuţie cu suma de 200 lei/ an 107 •
Componenţa organelor parohiale a fost discutată în primăvara
anului 1978. În cadrul Adunării Parohiale din 14 mai, au fost confirmaţi în
Consiliul Parohial: Zaharia Greucean, Maxim loja, Aurel loja, Ioan Termea,
Florian Creţ, Mihai loja, Petru Ana, Ioan Bortiş, iar membrii supleanţi
Augustin Spătăceanu şi Pavel loja. Comitetul Parohial de Femei a fost
format din: Macrina Ciupertea, Silvia loja, Jenica loja, Elena Brad, Lenuţa
Groza, Aurica Termea, Floriţa Bortiş, Rozalia Roman, Maria Dragoş, Maria
Groza, Ecaterina Maliţa, Elena loja, Elena Dragoş, Maria Bortiş.
Peste patru ani, din Consiliul Parohial au făcut parte Zaharia
Greuceanu, Maxim loja, Aurel loja, Ioan Termea, Florian Creţ, Petru Ana,
Mihai loja, Augustin Spătăceanu, loţa Hopârda, Brad Ilarie, Ioan Druia,
Alexandru Bortiş, Balint loja, Viorel Pop, Avram Druia, Anton loja, Cornel
loja, Ioan Termea, Ioan loja, Ioan Ţolea, Aurel Jidoi, Nicolae Ancuţa, Petru
A.B.O.R.R., Şedinţele Consiliului 1971-1982, f. nenr. Idem,
1971-1990, f. nenr.
106 Idem, preot Ioan Condea, op. cit., f. nenr.
107 Idem, Şedinfele Consiliului 1971-1982, f. nenr.
105
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Şedinţele

Comitetului Parohial

Ciupertea, iar din Comitetul Parohial de Femei: 1tlacrina Ciupertea, Jenica
loja, Elena Toma, Elena Brad, Elena Groza, Aurica Termea, Rozalia
Roman, Ecaterina Maliţa, Mărioară Groza, Paraschiva loja, Maria Dragoş,
Elena loja, Elena Dragoş, Maria Borti.ş, Maria Chiţa, Catiţa loja, Cornelia
Dobre, Constanţa Creţ, Leuchiţa loja, Maria Hopârda, Saveta Ţolea,
Marioara Bortiş10s.
În 26 mai 1980, în urma decesului cântăreţului bisericesc Ioan
Bortiş, Comitetul i-a desemnat pe Mihai loja şi Cornel loja. În cadrul
întrunirii din 21 mai 1981, dezbaterea s-a canalizat pe necesitatea reparării
pereţilor exteriori afectaţi de igrasie şi a acoperişului, prin care se scurgea
apă în altar. Preotul paroh Ioan Condea a propus înlocuirea ţiglei cu tablă
zincată. În 2 ianuarie 1982, s-a ridicat problema încălzirii bisericii 109 •
loja Beniamin (1985-2000) a coordonat şedinţa de constituire a
Consiliului şi Comitetului Parohial din 23 mai 1986. Din structurile
Consiliului Parohial au făcut parte: Florian Creţ, Zaharia Greuceanu, Ioan
Termea, Petru Ana, Maxim loja, Ioţa Hopârda, Anton loja, supleanţi: Petru
Moţ şi Aurel Jidoi. Comitetul Parohial de Femei era constituit din:
Mărioara Tăutan, Cristina loja, Eufroptia Ageu, Eva loja, Liliana Lupşa,
Lenuţa Copil, Lenuţa Dragoş, Marioara Borti.ş, Macrina Ciupertea, Lenuţa
Toma, Silvia Borti.ş, Ecaterina Maliţa, Elena loja, Elena Groza, Elena Jidoi,
Catiţa loja, Elena Brad, A. Ana, Mărioara Groza, Rozalia Roman, Paulina
Creţ, Marioara loja, Maria loja, Cornelia Dobre 110 .
Energicul părinte Flavius Suciu (1 iunie 2000-prezent) în 5 mai a
fost desemnat diacon, iar, două zile mai târziu, hirotonit preot în Catedrala
Nouă din Arad. Din anul 2000, acesta a slujit la Rănuşa. Un an mai târziu,
tânărul preot a fost preocupat de executarea unor lucrări exterioare şi a
fost vopsit turnul bisericii. În 2002, au fost amenajate stranele. Din anul
2008, a început edificarea Casei Parohiale. Cu acel prilej, a fost inh·odusă
încălzirea şi în biserică. Fişa de responsabilităţi a proiectului Casei
Parohiale a fost semnat de arhitectul Ioan Dobre, rezistenţa a fost aprobată
de ing. Georgeta Stoicescu, desenat de th. pr. Gabriela Rigler, Georgeta
Stoicescu.
Prin implicarea părintelui Flaviu Suciu, a fost montată gresie în
biserică (2009), au fost înlocuite scaunele cu unele noi, sculptate în lemn
(2010), a fost amenajat gardul cimitirului cu sprijinul Primăriei Moneasa
(2015). Recent, cu concursul enoriaşilor, a toaletat cimitirul ortodox111 •
Idem, Şedinţele Adunării Parohiale 1971-1986, f. nenr.
Idem, Şedinţele Consiliului 1971-1982, f. nenr.
110 Idem, Şedinţele Adunării Parohiale 1971-1986, f. nenr.
111 Informaţii primite prin bunăvoinţa preotului paroh din Rănuşa, Flavius Suciu. Aducem

108

109

mulţumiri.
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3. Biserica

Romano-Catolică

cu hramul „Tuturor

Sfinţilor" 112

Edificiile ecleziastice au marcat existenţa unei comunităţi
confesionale care şi-a zidit un simbol al propriei identităţi.
Incursiunea în istoria bisericilor romano-catolice a debutat odată cu
înfiinţarea parohiei din Ineu, în anul 1702.
În temeiul prevederilor contractuale dintre Erariu şi nobilul
proprietar, sătenii au fost sprijiniţi să zidească biserici. La mijlocul
secolului al XVIII-iea, juratul asesor al comitatului Arad şi parohul Mako
au efectuat o conscriere a ecleziilor romano-catolice din cuprinsul
comitatului Arad. La acea vreme a fost consemnată şi cea din Moneasa113 .
Edificată în anul 1760, cu sprijinul administratorului domenial al
ducelui de Modena, Bohus Emeric, ea a fost o curatelă, având hramul
,, Tuturor Sfinţilor" (,,Minden Szentek") 114 •
De-a lungul timpului, numeroşi călugări au slujit la aceasta. La
început, a fost păstorită de călugărul franciscan, Aloysius Trabachez115,
apoi de preotul Grandics Adrian (1779-1784) 116 . Venitul lui anual a constat
în 56 fi. de la Erariu, 50 fi. de la comună, 40 măsuri de grâu a câte 1 fi.,
adică 40 fi., 12 măsuri de ovăz a 30 cr., adică 6 fi., 14 stânjeni de lemne,
însumând 21 fi., 6 căruţe de grâu a câte 6 fi., adică 36 fi., deci un salariul de
243 fi.
În vederea susţinerii activităţii preoţilor, autorităţile habsburgice au
înfiinţat în timpul împăratului Francisc al II-iea, un Fond al Cultelor. Din
acesta, preoţii erau remuneraţi anual. Suma era încasată de la casieria
Diecezei Romano-Catolice de Timişoara, în data 26 iunie. Venitul anual al
unui preot se cifra la 91 fi., 25 cr. Acesta a crescut progresiv. Potrivit
,,Înţelegerii" din 31 ianuarie 1779, parafată de 7 persoane, fiecare cap de
familie avea obligaţia de a contribui la întregirea veniturilor preotului cu
20 cr. Unul din raţionamentele majorării salariale a constat în ridicarea
ecleziei la rangul de parohie.

Fragmente din acest subcapitol se regăsesc şi în Felicia Aneta Oarcea, ,,Povestea unui
edificiu ecleziastic. Biserica Romano-Catolică din Moneasa Qudeţul Arad)", în 95 de ani
Administraţie românească arădeană. Studii şi comunicări din Banat şi Crişana, voi. VIII, ,, Vasile
Goldiş" University Press, Arad, 2014, p. 424-431; vezi şi Felicia Aneta Oarcea, Spiridon
Groza, op. cit., p. 176-181.
113 S.J.A.A.N., Marki Stindor, F. Pers., f. 394-398; Idem, F.P.J.A., Acta congregationum, dos.
94/1783, f. 11-18.
114 Schematismul clerului Diecezei de Cenad pentru anul domnului 1907, p. 53; Mărki Săndor,
op. cit., voi. II, p. 731, 735.
115 A.D.Rom.-Cat.T., F. P. M., Protocolul vizitei canonice a episcopului Cenadului, Josephus
Lonovics, f. nenr.
116 Mărki Săndor, op. cit., voi. II, p. 731, 735; S.J.A.A.N., Mtirki Stindor, F. Pers., f. 394-398.
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Preoţii

care s-au succedat au avut o perioadă scurtă de păstorire.
Activitatea parohului Szabo Ioan (1784-1792) a fost continuată de
Berencsey Felix (1792-1802). Din 28 aprilie 1802, parohia a fost
administrată de preotul paroh Spurnyai, din Ordinului Franciscanilor
Serafimi117 .
Din această perioadă datează un candelabru de aramă argintat,
donat de administratorul domeniului Nevery, Kosztolanyi Iosif. Soţia
acestuia, născută Moldovanyi Maria, a dăruit o cutie pentru păstrarea
sfintele taine ce erau destinate împărtăşaniei bolnavilor.
Din 21 august 1808, biserica a fost păstorită de parohul Szlebarszki
118
Ioan . Cu prilejul vizitei pastorale a episcopului Koszeghy Ladislau a fost
luată decizia de edificare a sacristiei.
În deceniul doi al veacului al XIX-iea, în timpul parohului Juhasz
Andrei (1811-1817), edificiul ecleziastic a fost afectat de inundaţiile
provocate de Valea Monesei. În 27 august 1813, ele au făcut pagube
însemnate bisericii şi au distrus casele din apropiere. Gravitatea situaţiei,
neputinţa de a întreprinde reparaţiile necesare, l-au determinat să
părăsească Moneasa119.
În consecintă,
vreme de cinci ani, nici o fată
bisericească nu a
'
'
răspuns nevoilor spirituale ale enoriaşilor.
În anul 1822, nobilul Torok Anton de Vărşand şi-a manifestat
dorinţa de a susţine viaţa confesională. El a asigurat anual preotului şi
succesorilor săi o donaţie de 16 fl. şi 3 gr. de fontă. Din acel an, conducerea
parohiei a fost preluată de preotul Melko Iosif120 .
Baronul Nevery a restaurat Casa Parohială, în anul 1830121.
În 19 mai 1835, parohul a primit vizita canonică a episcopului
Lonovich Iosif. Peste doi ani, acesta a părăsit parohia, în urma unui atac de

117

A.D.Rom.-Cat.T., F.P.M., Protocolul vizitei canonice a episcopului cenadului, Josephus
Lonovics, f. nenr; Idem, C. Sch., Catalogus venerabilis cleri dioecesis csanadiensis pro anno 1808,
Szeged, 1808,p. 19.
118 Idem, F.P.M., Protocolul vizitei canonice a episcopului cenadului, Josephus Lonovics, f. nenr;
Idem, C. Sch., Catalogus venerabilis cleri dioecesis csanadiensis pro anno 1809, Szeged, 1809, p.
18.
119 Idem, C. Sch., Catalogus venerabilis cleri dioecesis csanadiensis pro anno 1810, Szeged, 1810,
p. 23; Ibidem, 1812, p. 32-33; Ibidem, 1814, p. 40-41; Ibidem, 1816, p. 38-39.
120 Idem, F.P.M., Protocolul vizitei canonice a episcopului cenadului, Josephus Lonovics, f. nenr;
(S-a născut în 1792 într-o familie de ţărani. A studiat filosofia la Universitatea din Pesta, iar
la Timişoara Teologia în anul 1814, ,,per magno memoris". În 1817 i s-a adresat episcopului
Koszeghy Ladislau pentru a primi post; l-a primit pe cel de la Moneasa.) Idem, C. Sch.,
Catalogus venerabilis cleri dioecesis csanadiensis pro anno 1824, Szeged, 1824, p. 44-45; Ibidem,
1827, p. 44-45; Ibidem, 1828, p. 44-45; Ibidem, 1832, p. 32-33; Ibidem, 1834, p. 32-33.
121 Idem, F. P. M., Protocolul vizitei canonice a episcopului Cenadului, Joseplms Lonovics, f. nenr.
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apoplexie. După decesul lui, timp de doi ani, eclezia a fost administrată de
parohul Pusztay Ioan.
Din 1844, parohul Graff Simeon a slujit la Moneasa. El a beneficiat
de un salariu de 106 fl., 40 măsuri de grâu de mâna a II-a, 24 măsuri de
porumb, 48 măsuri de orz, 12 oce de vin, 14 stânjeni lemne de foc, 24
căruţe de fân, iar din Fondul Cultelor a primit 91 fl. şi 21 cr.1 22 .
Acesta s-a bucurat de susţinere din partea baronului Nevery şi a
succesorului acestuia, contele Waldstein Ernest. Numărul credincioşilor a
sporit „in matre" şi „in filiae" datorită populaţiei care era angrenată în
activităţile economice ale zonei.
Aniversarea centenarului parohiei a fost pregătită cu câţiva ani
înainte. Nobilul proprietar a susţinut financiar restaurarea bisericii şi i s-a
montat un nou turn. Din contribuţia enoriaşilor au fost achiziţionate
clopotele 123 . În 15 iulie 1860, edificiul ecleziastic a fost sfinţit. La eveniment
au participat înalte feţe bisericeşti, contele Waldstein şi localnicii124 .
În toamna aceluiaşi an, medicul primar comitatens, Kery Imre a
susţinut organizarea unei chete pentru achiziţionarea unui ceas care să fie
montat pe turnul ecleziei. La 20 octombrie, au fost colectaţi 113 fl. Ceasul,
adus de la un vestit ceasornicar din Pâncota, a ticăit la ora 12 a zilei
menţionate.

lui Algaier Ana, născută Talsits Ana, şi cu contribuţia
enoriaşilor au fost procurate un baldachin şi 4 candelabre de perete, în
anul 1863. Însăşi soţia contelui Waldstein Ernest, prinţesa Schwarzenberg
Anna, a donat bisericii, în anul 1867, odăjdii din catifea bordo, brodate.
Acelaşi medic comitatens a derulat o nouă chetă. Cu cei 230 fl.
colectaţi, în anul 1874, a fost cumpărat un harmoniu.
Devotatul preot paroh Simeon Graff s-a stins din viaţă în 24
octombrie 1882. Monumentul său funerar dăinuieşte şi astăzi în cimitirul
romano-catolic din Moneasa 12s_
Interimatul a fost asigurat de parohul din Buteni, Szirmay Ioan126_
În anul 1883, a fost restaurată Casa Parohială şi a fost înlocuit
acoperişul bisericii.
Asemenea antecesorului său, preotul Nicolae Scheidt1 27 s-a străduit
să administreze cu aceeaşi energie şi devotament problemele parohiei. Din
Din

donaţia

122

A.D. Rom.-Cat. T., F.P.M., Act din 14/26 V/ll 1834, nr. 1360/1835; S.J.A.A.N., Mdrki
Sândor, F. Pers., f. 394-398; Marki Sandor, op. cit., p. 731, 735.
123 S.J.A.A.N., Mârki Sândor, F. Pers., f. 394-398; Marki Sandor, op. cit., p. 731, 735.
124 A. D. Rom.-Cat. T., C. Sch., Schematismus ... 1873, p. 73-74.
125 S.J.A.A.N., Mtirki Sdndor, F. Pers., f. 394-398; Marki Sandor, op. cit., p. 731, 735.
126 A.D.Rom.-Cat.T., C. Sch., Schematismus ... 1880, p. 110-111; Ibidem, Schematismus ... 1883, p.
85-86.
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a susţinut o chetă, în urma căreia s-au strâns 42 fl. Şi cu
de 200 fl. a episcopului Bonnaz Alexandru a fost restaurat
interiorul şi exteriorul bisericii, dar şi o parte din mobilier.
În urma solicitării preotului, prinţesa Schwarzenberg Anna a donat
odăjdii în valoare de 230 fl.
Istoria şi memoria acelor vremuri a încercat să le transmită
urmaşilor prin conţinutul unui manuscris, datat în 17 august 1887. Acesta
se pare că a fost păstrat la Muzeul Ţării Crişurilor din Oradea 128 .
Continuator al vechilor proiecte, preotul Cristophorus Ballauer a
avut o contribuţie însemnată la susţinerea vieţii spirituale a zonei.
Numărul enoriaşilor „in matre" şi „in filiae" a ajuns la 125 de suflete în
anul 1907129 • În acea vreme, eclezia din Moneasa deţinea în subordine 15
localităţi. De atunci, datează şi câteva impresii sigilare 130 .
După 1918, noua situaţie administrativă, politică şi economică a
afectat statutul juridic al parohie. Din anul 1926, aceasta era frecventată de
85 de enoriaşi, fiind subordonată parohiei din Sebiş 131 , din a doua jumătate
a secolului al XX-lea, de Buteni132, iar, din 1992, de Şilindia 133 .
Parohii care au slujit din deceniul doi al secolului XX au fost:
secretarul districtual Fridericus Siebig134, apoi vicearhidiaconul Joannes
Koleszar 135, parohul dr. Alexander Steger136, iar din 1934 Venceslaus

propria

iniţiativă

donaţia

Nicolae Scheidt a fost membru al comisiei comitatului Arad (A. O. Rom.-Cat. T., C. Sc/1.,
Scl1ematismus ... 1886, p. 86-87; Ibidem, 1894, p. 26-27.).
128 S.J.A.A.N., Mărki Săndor, F. Pers., f. 394-398; Mârki Sândor, op. cit., p. 731, 735.
129 Fabiân Gâbor, Arad vărmegye leirăsa historiai gcographiei cs statisztikai, voi. I, Buda, 1835,
p. 75; ***, Schematismus clcri dioeccsis csanadiensis pro anno domini MCMVII, p. 53-54, 180.
13 Franz von Klimstein, Imago expressa sigillorum [Dioeccscos Temewariensis], Timişoara,
2007, p. 162.
131 A. D. Rom.-Cat. T., C. Sch., Schematismus ... 1927, p. 27.
132 Ibidem, Sc/1ematismus ... 1963, p. nenr.; Ibidem, Schematisnzus ... 1972, p. 3.
133 Ibidem, Schenzatismus ... 1989, p. nenr.; Schematismus ... 2005-2006, p. 58; Franz von
Klimstein, op. cit., p. 162.
134 A. D. Rom.-Cat. T., C. Sch., Schematismus ... 1916, p. 188 (Noul paroh s-a născut la 2
februarie 1880 la Arad, a fost investit în funcţia preoţească la 27 iunie 1903, slujind în
bisericile romano-catolice din Bogaros, Făldeak, din 1905 capelan în Mak6-Ujvâros, iar din
1 iulie 1911 paroh la Moneasa).
135
Ibidem, Schematismus„1922, p. 27; Ibidem, Sc/1ematismus„1927, p. 27; Ibidem,
Sc/iematismus„1931, p. 55 (Vicearhidiaconul Joannes Koleszar născut în 12 martie 1862. A
fost investit în 21 decembrie 1885 la Golszecs (Zemplen), fiind, apoi, preot în Recaş, Vinga,
Cenadul-Vechi, Lenauheim, Tarcs6, Perlasz, din 1897 din nou la Recaş, din 1909 este numit
vicearhidiacon districtual, apoi paroh la Moneasa din 1920 şi de la 1 noiembrie 1926 în

127

°

Sebiş).
136 Ibidem, Schenzatismus„1937, p. 49, 111 (dr. Alexander Steger s-a născut la 13 decembrie
1913 în Hălma&iu Mare. Investit în funcţia sacră a preoţiei în 29 iulie 1924, a fost paroh în
Făget, Rovine. In 1934 a obţinut titlul de doctor în religie, deţinând şi funcţia de profesor,
după acest an, începând cu 1 octombrie s-a mutat la Sebiş ca paroh.).
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OlahB7• În timpul ultimului, mica bibliotecă parohială, conform unei liste
de inventar, întocmită în 28 noiembrie 1934, a însumat 15 valori
bibliofile 138 •
De la mijlocul veacului al XX-lea, serviciului religios a fost oficiat
de preoţii din Buteni, Gabriel Kurcsics 139 şi Santha Josephus 140 .
În deceniul opt al amintitului secol, comunitatea romano-catolică sa bucurat de implicarea parohului Santha Josephus. Demersurile sale de
întreţinere şi efectuarea unor reparaţii la edificiu s-au concretizat mai
târziu. Anterior, a înaintat o solicitare protopopului dr. F. Cziza, care a fost
redirecţionată Consiliului Popular al Judeţului Arad, Secţia de Arhitectură
şi Sistematizare. Actul cuprindea executarea unor lucrări de întreţinere şi
reparaţii conform devizului, a tencuielii şi zugrăvelilor interioare şi
exterioare. Costurile estimate s-au ridica la 26.000 lei 141 •
Lipsa forţei de muncă a dus la amânarea lucrărilor. Muncitorii au
fost angajaţi între ani 1978-1980 la construirea unor locuinţe 142 •
Proiectul a fost continuat de parohul Stoianovici Petru143 •
La începutul veacului XXI, preotul paroh Botjak Laszlo, din
Şilindia 144 , a oficiat serviciile religioase. În ultimul timp, parohul
Stoianovici Petru vine o dată pe lună să ţină slujba la care participă puţinii
enoriaşi şi localnici.
,, Memoriile localnicilor mai desfăşoară, cu nostalgie, evenimente,
figuri de preoţi şi colaborările dintre preoţii catolici şi cei ortodocşi. Ei îşi
aduc aminte de „Feribaci" care cânta la orga, acompaniind micul cor al
comunitătii catolice.
Vara, când veneau preoţi catolici în Staţiune, oficiau serviciul
religios sau difuzau filme creştine. Unul din ei a fost „ Bodo", care, pentru
că a derulat Isus din Nnznretlz -a lui F. Zefireli - a fost închis: ,,l-or tinut în
închisoare până s-or săturat de el. O venit la Timişoara, ... şi a murit la
azil".
I

I

Ibidem, Schematismus ... 1940, p. 111 (Venceslaus Olah s-a născut la 2 octombrie 1891 în
Szeged, a fost ordinat în 5 iunie 1916, apoi a fost preot în Mez6kovacs, Sânmartin, Rovine,
\foneasa, iar de Ia 1 octombrie 1937 în Sebiş.).
138 A. D. Rom.-Cat. T., F.P.M., f. 7 (Indexul Bibliotecii parohiale).
139 A. D. Rom.-Cat. T., C. Sch., Schematismus ... 1963, p. 1 (Santha Josephus s-a născut Ia
Siculeni, la 22 aprilie 1916, fiind ordinat la 29 iunie 1940 în Odorheiu! Secuiesc. A fost
paroh în Buteni.).
HO Ibidem, Schematismus ... 1972, p. 3.
141 A.D.Rom.-Cat. T., F.P.M., Cerere nr. 218/16 II 1982.
142 Ibidem, Cerere nr. 11.226/16 XII 1978.
143 Idem, C. Sch., Schematismus ... 1989, f. nenr.
1.w Ibidem, Schematismus ... 2005-2006, p. 58.
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Un alt episod este cel legat de sfinţirea bisericii. ,, ... în 1994, s-a
biserica .... or adus potirul de la Zagred" 145, care actualmente nu mai
există. La eveniment a participat întreaga creştinătate din Moneasa" 146 .
Enumerăm, în următorul tabel numele preoţilor parohi şi anii în
care au păstorit Biserica Romano-Catolică din Moneasa 147 :
sfinţit

Nr. crt.

Numele preotului

Perioada

de

păstorire

1
2

Alovsius Trabachez
Grandics Adrian
3
Szabo Ioan
4
Anselnus Szabo/ Berencsev Felix
Spurnyai
5
6
Szlebarszkv Ioannes
7
Juhasz Andrei
8
Melko Iosif
9
Pusztay Ioan
10
Graff Simeon
11
Nicolae Scheidt
12
Cristophorus Ballauer
13
Fridericus Siebi!!
14
Joannes Koleszar
15
Venceslaus Olah
16
Gabriel Kurcsics
17
Santha Josephus
18
Stoianovici Petru
19
Boriak Laszlo
20.
Stoianovici Petru
Sursa: notele 146-147.

1760-1778?
1779-1784
1784-1792
1792-1802
1802-1808
1809-1810
1810-18171~8
1822-1835
1837-1839
1839-1882
1883-1887
1887-1911
1911-1920
1920-1934
1934-1937
1937-1940
1941-1972
1973-2003?
2003 - ?
Prezent

Din păcate, în Moneasa, mai sunt doar câţiva
De întreţinerea edificiului se ocupă, cu dăruire, familia

credincioşi

catolici.

Toderaş 149 .

Interviu d-na Szabo Eva, din Moneasa; Interviu cu d-na Diana Toderaş.
Felicia Aneta Oarcea, Spiridon Groza, op. cit., p. 180.
147 A.O.Rom.- cat.,T., C. Sch., Schematismus Dioeceseos Timisoarensis pro anno domini 1793,
1801, 1810, 1812-1813, 1816, 1819-1822, 1824-1825, 1827-1828, 1832, 1834, 1837, 1839, 1847,
1848, 1851-1852, 1854-1856, 1858-1859, 1861, 1863, 1865-1866, 1868, 1873, 1875, 1877, 1880,
1883, 1886, 1889, 1892, 1894, 1896, 1898, 1900, 1902, 1905, 1907, 1910, 1913, 1916, 1919, 1922,
1927, 1931, 1934, 1937, 1940, 1943, 1948, 1963, 1965, 1972, 1979, 1986-1987, 1989, 1990-1902,
2005-2006.
148 Din 1817 până în 1822, la Moneasa a slujit parohul romano-catolic din Buteni (A.O.
Rom.-Cat. T., C. Sch., Schematismus ... 1819, p. 29; Ibidem, 1820, p. 37-38; Ibidem, 1821, p. 27-28;
Ibidem, 1822, p. 43).
149 Felicia Aneta Oarcea, Spiridon Groza, op. cit., p. 181.
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4. Comunitatea neoprotestantă150
Biserica

Baptistă „Speranţa"

Cercetătorii

au stabilit că în perioadele de recesiune economică ori
oamenii caută un loc care să le confere siguranţă.
Emigrările unor familii din zona Moneasa-Dezna în Statele Unite ale
Americii, dar şi transformările din viaţa indivizilor după Primul Război
Mondial au înlesnit contactul cu noile curente religioase.
Dintr-un registru al membrilor Bisericii Baptiste din comuna
Moneasa, întocmit la Buteni în data de 6 mai 1949, de către preşedintele
Teodor Doncea reiese că primul botez a avut loc în data de 2 septembrie
1904 şi a fost efectuat de pastorul Ioan Cornea. Acelaşi document oferă
informaţii cu privire la persoanele convertite la religia baptistă (nume,
prenume, sex, data naşterii, numărul adeverinţei, data botezului, numele
pastorului şi ocupaţia).
Ulterior, pastorul Ioan Cornea şi Vanei au botezat, până în anul
1940, 24 de credincioşi baptişti. Prima familie de baptişti din Moneasa a
fost Posa de pe Delani. Soţia lui Posa a fost rudă cu familia Borlea din
Dezna, reîntorşi din America. Alţi moneseni trecuţi la baptism au fost Ioan
Ciupertea cu soţia Mărioara, Ioan Crişan cu soţia Marişca, Florea Groza cu
soţia Ana şi familiile de romano-catolici Ivanovici şi Cusovschi. În anii
1941 şi 1947, alţi patru credincioşi au fost botezaţi de pastorii Moise Cristea
şi Alexa Popovici1s1_
Din primele decenii ale veacului XX, Episcopia Ortodoxă a
Aradului a luat măsuri pentru a stopa aceste fenomene. Periodic, prin
intermediul circularelor, preoţii aveau obligaţia de a înainta
protopopiatelor numărul credincioşilor de alte confesiuni, dacă aveau sau
nu edificii religioase şi măsurile care le-au luat pentru oprirea
convertirilor. Noile vremuri, au îngrădit capacitatea decizională a preoţilor
asupra voinţei indivizilor.
Procedurile de schimbare a confesiunii au devenit mai complexe.
Cel/ cea care părăsea religia ortodoxă a fost obligat în prealabil să înainteze
o cerere de schimbare a confesiunii, în care avea obligaţia de a completa
motivele care l-au îndemnat în luarea acestei decizii. Persoane avea
obligaţia să facă o declaraţie în faţa a doi martori. După respectarea tuturor
acestor prescrieri, era trecută în „Matricola trecerilor".
Asemenea exemple ilustrative au avut loc în timpul păstoririi
preotului Ioan Drăgan. În 18 februarie 1928, amintitul paroh anunţa
instabilitate

politică,

°

Fragmente despre istoria bisericilor neoprotestante din Moneasa au fost publicate şi în
Felicia Aneta Oarcea, Spiridon Groza, op. cit., pp. 181-185.
151 A.P.M., Registrnl membrilor Bisericii baptiste Moneasa, f. 1-5; S.J.A.A.N., F.P.f.A., Acte
administrative, dos. 10/1929, f. 114.
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protopopul de Buteni că Maria Crişan, măritată Ciupertea, a trecut la
religia baptistă din convingere152 . Ulterior, decizia ei a fost comunicată
Comunităţii Baptiste din Arad.
„Prima oară prin certificatul emis de către martori Victoria Tobias
şi Persida Dronca cu data de 24 septembrie 1927, iar a doua oară prin
certificatul emis de către martorii tot aceia cu data de 10 oct. 1927". Această
trecere s-a făcut pe baza art. 53/1868, prin care odată cu încetarea
drepturilor de membru au fost şterse şi obligaţiile faţă de vechea
confesiune153 . În acelaşi an, acelaşi paroh a înştiinţat autorităţile despre
convertirea de la „religiunea" ortodoxă la cea baptistă, din convingere, a
Floarei Condea, măritată Crişan, din Moneasa, născută în 1902154 . Anunţul
de schimbare a fost validat, 10 ianuarie 1928, în fata a doi martori, Persida
Dronca şi Victoria Tobias155_
La scurtă vreme, episcopul Aradului, Grigorie Comşa a solicitat
preotului Nicolae Drăgan să fie „cu multă băgare de seamă în viitor şi să
afle motivele adevărate ale despărţiunii de acum" 156 .
Organele Prefecturii au efectuat o statistică în anul 1929, în care au
consemnat că la Moneasa au existat 7 credincioşi baptişti 157 . Neavând o
casă de rugăciune, ei au străbătut drumul până la Dezna pentru a se
închina.
Între anii 1929-1931, în urma donaţiei familiei Ivanovici,
credincioşii baptişti au edificat o Casă de Rugăciune. Terenul şi casa care
au aparţinut amintitei familii au fost achiziţionate ulterior de Constantin
Coroi.
Conform datelor furnizate de Prefectura Judeţului Arad, Casa de
Rugăciune a fost amenajată în anul 1932158_
Anterior acestei date, ei nu s-au putut constitui într-o comunitate
confesională, cu statul juridic, deoarece nu au întrunit numărul necesar de
membrii. Prin noii convertiţi, Ioan Bocşai, Mihai Beldea cu soţia Florica,
Mihai Dragoş, Elena Condea, Silvian Şodinca, la care s-au alăturat
aparţinătorii, a sporit numărul lor. Ei s-au aflat sub conducerea pastorelui
Ioan Borlea, din Dezna.
I

A.B.O.R.M., Adresa protopopului de Buteni şi răspunsul preotului Nicolae
Felicia Aneta Oarcea, Spiridon Groza, op. cit., p. 182.
153 A.B.O.R.M., f. 315.
154 Ibidem, f. 294.
155 Felicia Aneta Oarcea, Spiridon Groza, op. cit., p. 182-183.
156 A.B.O.R.M., Răspunsul episcopului de Arad Grigorie Comşa, f. 295.
157 S.J.A.A.N., F.P.].A., Acte administrative. 1919-1934, dos. 9/1929, f. 59.
158 Idem, Acte administrative. 1940-1948, nr. inv. 1298, dos. 15/1947, f. 13.
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Drăgan,

f. 293;

La inaugurarea bisericii, comunitatea baptistă a cuprins doar 10
membrii.
Până la cea de-a doua conflagraţie mondială, alţi localnici au
îmbrăţişat noua învăţătură religioasă. În 28 octombrie 1938, Maria Dragoş,
măritată Miclea, domiciliată în Moneasa, a înaintat preotului o solicitare
prin care să-i fie eliberată o dovadă din care să reiasă că nu datora nimic
Bisericii Ortodoxe Moneasa 159 . Dările cultuale le achita Bisericii Baptiste
Moneasa 160 .
După al Doilea Război Mondial, alţi localnici au fost convertiţi.
Printre noii membrii îi putem aminti pe Iosif Şodinca cu soţia, Mihai (lucu)
Groza, Elena Dragoş, Ana Groza, Ioan Ferenţ.
Structura confesional-demografică a Monesei a înregistrat
transformări în a doua jumătate a veacului XX. Dacă în 1950 au fost
consemnaţi 24 de credincioşi baptişti, în 1970, 35; în 1990, 42; în 2005, 46; în
2016, 50.
Ascensiunea acestei confesiuni s-a datorat implicării în viaţa
comunităţii din Moneasa. Ea a fost susţinută de marile biserici din ţară şi
străinătate.

De-a lungul timpului, nevoilor spirituale ale credincioşilor baptişti
le-au răspuns pastorii Ioan Borlea (Dezna), Ioan Groza, Ştefan Mânzat,
Axentie Rusu (Dezna), Petru Lascău, Ioan Ţolea (Dezna), Daniel Cocar
(Sebiş), Constantin Chisăliţă (Sebiş), Ioan Sofica (Pâncota), Alexandru
Dobrei (Revetiş), ajutat de Florin Crişan (Sebiş).
Dacă la început pastorii desemnaţi de comunitate au fost amatori,
cu timpul a fost organizat învăţământul teologic. Copiii lor sau a
membrilor bisericilor au urmat cursurile universitare în ţară, alţii
învăţământul la distanţă.
Activitatea pastorilor a fost susţinută de Comitetul Bisericesc. Din
această structură au făcut parte Ştefan Crişan, Ioan Crişan, Iosif Şodinca,
Vasile Păiuşan. La Adunarea Generală anuală, când se prezintă bilanţul
activităţilor şi administrativ-financiar, participă toţi membrii.
Serviciile religioase nu s-au limitat la cele bisericeşti. În diverse
locaţii - Căminul Cultural, Teatrul de Vară - au fost organizate
evanghelizări. La aceste evenimente erau invitaţi să ţină cuvântări membrii
marcanţi ai comunităţii baptiste, grupuri corale, fanfare, etc. alături de
credincioşi şi alţi localnici.
Sporirea numărului membrilor a necesitat implicarea în găsirea
unei noi locaţii. În anul 2003, după îndelungi căutări, vechea biserică,
159
160

Idem, Cerere adresată preotului din Moneasa, la 28 octombrie 1938, f. 14.
Idem, Înştiinţare de schimbare a confesiunii, nr. 3059/1938 şi nr. 3060/1938, f. 11-12.
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devenită neîncăpătoare

(40 m 2), a fost vândută familiei lui Constantin
Coroi, care, l-a scurt timp, a demolat-o.
Cu sumele adunate şi din donaţii, comunitatea baptistă a
achiziţionat casa lui Dorel Pantea. Era într-un stadiu avansat de degradare.
Lucrările de renovare şi amenajările au fost terminate în vara anului 2004.
Ea a fost inaugurată în 13 iunie acelaşi an. La eveniment au participat
membrii marcanţi ai comunităţii printre care: Ioan Vătran (lector univ. la
Institutul Teologic Baptist din Bucureşti), Constantin Chisăliţă
(vicepreşedinte al Comunităţii Baptiste de pe „Valea Crişului Alb" din
Sebiş), însoţit de Fanfara Bisericii Baptiste din Sebiş, Ioan Rediş (directorul
Seminarului Liceal Baptist Arad), dr. Viorel Iuga (pastor Biserica Baptistă
„Speranţa" Arad) însoţit de grupul fanfarei din Biserica Baptistă Şega
Arad, Lucian Rauca (pastor Biserica Baptistă Buteni), precum şi alţi invitaţi
de seamă, alături de membrii comunitătii locale.
Implicarea în viaţa comunităţii nu s-a limitat doar la servicii
religioase şi de întrajutorare a membrilor cu situaţie materială modestă.
De-a lungul timpului, ei au constituit diverse grupuri muzical-corale. În
anul 1997, pastorul Alexandru Dobrei a organizat un grup vocal mixt,
format din 16 persoane. Ulterior, acelaşi a constituit o formaţie de
mandoline.
Biserica a fost şi este susţinută material şi financiar de membrii
comunităţii baptiste din localitate. De importante donaţii au avut parte din
partea credincioşilor bisericilor baptiste din ţară şi străinătate161.
I

Biserica Penticostală
Comunitatea Penticostală s-a constituit în a doua jumătate a
veacului al XX-lea. Credinciosul penticostal, Teodor Luluşa, originar din
satul Sălăjeni, de profesie maistru, a răspândit noua învăţătură religioasă
în cartierul Smelt, unde locuia.
În jurul anului 1951, s-a constituit primul nucleu al Bisericii
Penticostale, din membrii Maria Teaha, Maria Miclea, Maria Ciupertea,
Sofia Ilieş, Joszephina Kusovski, Maria Kusovski, Roman Mariş, Iuliana
Mariş. Cu timpul, alte familii au aderat la noua învăţătură religioasă. Le
amintim pe cea a lui Vasile Beldea, cu soţia Maria şi fiica Victoria sau a lui
Mihai Groza, cu sotia Floare.
Printre motivele convertirii invocate de mai sus menţionaţii au fost
fie distanţa mare până la Biserica Romano-Catolică ori Ortodoxă, fie lipsa
slujbelor de rit occidental în sat.
I

lnformapi orale primite de la membrii Bisericii Baptiste din localitate; vezi şi Felicia
Aneta Oarcea, Spiridon Groza, op. cit., p. 181-184.
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La început, serviciile religioase, susţinute de predicatorul Teodor
Luluşa, au avut loc în casa lui Roman Mariş. După trecerea în nefiinţă a
ultimului, edificiul a fost achiziţionat de la familia acestuia de către
comunitatea penticostală.
Până la Revoluţia din 1989, numărul membrilor a ajuns la 83 de
persoane. Ulterior, s-a diminuat constant, ajungând ca în anul 2005 să fie
formată doar din 25 de persoane. Cauzele au fost multiple. Pe lângă
migrările spre centrele urbane, s-au semnalat şi unele spre SUA sau ţările
europene.
Pastorii care au slujit la Biserica Penticostală au fost: Dumitru
Miclea, Roman Miclea, Teodor Dronca (Sebiş), Daniel Ispas (Cărand).
De-a lungul vremii, credincioşii au organizat evanghelizări,
conferinţe şi aniversări. Dintre membrii marcanţi, participanţi la asemenea
evenimente îi menţionăm pe Sandu Trandafir (profesor de istorie antică şi
rector al Institutului Teologic Penticostal din Bucureşti), Pavel Tipei
(preşedintele cultului penticostal), Alexe Vancu (secretar general al
cultului penticostal) etc.
Preocupaţi de promovarea învăţăturii, ei au format grupuri corale
cu copiii penticostali şi baptişti162.
Viaţa confesională a comunei Moneasa a fost una diversă,
caracterizată de prezenţa mai multor identităţi religioase. Fiecare grup
etnic prezent a depus eforturi pentru a-şi conserva valorile spirituale şi
materiale. Societatea multiconfesională moneseană înfruntă prezentul
globaliza tor.

Mihai Cârje (secretarul Bisericii Penticostale din Moneasa), Cronica Bisericii Penticostale,
manuscris, f. 1-3; vezi şi Felicia Aneta Oarcea, Spiridon Groza, op. cit., p. 184-185.
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Capitolul 8

Scoala si societatea
'

'

Institutie
modelarea valorilor si
. centrală în formarea cetăteanului,
.
.
spiritului civic, şcoala a contribuit la afirmarea conştiinţei publice şi
naţionale, precum şi la iradierea ştiinţei de carte de la intelectualitate spre
populaţia de rând. Preocupările elitei intelectuale, confesionale şi laice, de
a asigura un cadru de funcţionare a sistemului educaţional a corespuns
curentului modernizator al societăţii europene din a doua jumătate a
secolului al XIX-a, continuând până în zilele noastre. Simbol al identităţii
fiecărei comunităţi etnice şi confesionale, şcoala a deschis noi orizonturi
profesionale şi mentale.
1. Elite intelectuale în orizontul sătesc
Pentru o perioadă lungă de timp, orizontul lumii rurale s-a limitat
la vatra satului şi structurile lui cotidiene. Centrul civic s-a constituit în
jurul principalelor instituţii, biserica, şcoala şi primăria. Momentele
cruciale ale vieţii au fost legate, în egală măsură, de acestea. Aici se
consumau evenimentele marcante pentru comunitate.
Antagonismul dintre satul şi staţiunea Moneasa s-au resimţit adânc
în mentalul colectiv. Prezenţa turiştilor de diverse condiţii sociale, putători
ai unor modele de civilizaţie şi mentalităţi diferite, au produs schimbări
semnificative la nivelul percepţiei despre lume şi viaţă. Preotul şi dascălul
au reprezentat intelectualitatea micilor comunităţi.

.

Învătători.
Preoti
,

Identitatea profesiei şi rolul social al dascălului 1 au fost
reglementate prin legislaţia vremii, normativele laice şi ecleziastice,
articole şi disertaţiuni publicate de învăţători.
Potrivit Legii XXXVIII din 1868, § 139, ,,Învăţătorii se aleg pe viaţă,
şi de la oficiul lor nu pot fi am.ovaţi prin sentinţa consistoriului şcolar
districtual numai în urma neglijenţei grave, a transgresiunilor morale sau
pentru vreo crimă civilă" 2 . Dascălii aveau obligaţia de a se ocupa de
educaţia, instrucţia, menţinerea ordinii şi a disciplinei în scoli, de a-şi
respecta atribuţiile, legislaţia şi ordinele primite de la autorităţile
superioare, de a se opune oricăror abuzuri îndreptate împotriva lor sau a

Repere ale acestui text se regăsesc şi în Felicia Aneta Oarcea, ,,Statutul socio-profesional
al învăţătorului din şcolile confesionale româneşti (1867-1918) Atitudini. Metalităţi.
Raporturi socio-profesionale", în Banatica, 20/2, Reşita, 2010, pp. 225-243.
2 Educatorul, Oraviţa, V, 1913, nr. 9-10, octombrie-noiembrie, p. 179.
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instituţiei şcolare,

de a supraveghea elevii şi a se îngrijii de creşterea
moralităţii şi spiritualităţii lor.
În conivenţa obligaţiilor, ei aveau dreptul de a fi deputaţi dietali,
reprezentanţi comitatenşi, orăşeneşti, comunali şi bisericeşti, precum şi
membrii ai Curţii cu Juraţi, dar nu puteau îndeplinii alt „oficiu", adică altă
funcţie, în afară de cea didactică.
Lor le era încredinţată baza materială a şcolilor (mobilierul,
mijloacele de învăţământ, biblioteca), pe care o reînnoiau periodic, în
funcţie de posibilităţile financiare. Cu aprobarea prealabilă a directorului
local, Comitetului Parohial ori cu implicarea inspectorului şcolar, ei puteau
procura aparaturi sau obiecte necesare procesului educaţional3. Le revenea
stricta evidenţă a situaţiei şcolare, pe care o consemnau în următoarele
documente: Catalog al elevilor înmatriculaţi şi înscrişi în clasa sa; lista cu
lecţiile parcurse la fiecare oră, din fiecare obiect; protocolul absenţelor
elevilor, motivate sau nemotivate, pe care-l înainta Comitetului Parohial,
la sfârşitul fiecărei săptămâni. Toate situaţiile erau păstrate în arhiva şcolii,
ele putând fi consultate la cerere de directorul local şi de un delegat al
organismului ecleziastic sus menţionat. Inspectorului şcolar regal,
învăţătorul îi punea la dispoziţie documentul cu disciplinele propuse spre
studiere; planul de învăţământ, orarul săptămânal, cărţile şi mijloacele de
învăţământ, consemnarea oficială a acestora, matricola, cronica, protocolul
absenţelor şi, la cerere, înclusiv, certificatul (,, testimoniul") de calificare.
Dascălii eliberau atestate şcolare, semnate de ei şi de directorul şcolar,
după formularele consistoriale4 .
Când se oficiau cununii sau aveau loc înmormântări, ei îndeplineau
serviciul de cântăreţi bisericeşti, fiind remuneraţi. Dacă nu existau
persoane calificate, cu acordul autorităţilor şcolare superioare, lor le
revenea sarcina de a întocmi diferitele documente administrative ale
localităţii5.

Conform legislaţiei şi normativelor consistoriale, ei erau susţinuţi
financiar şi material de comunitate şi biserică. Neplata la timp a salariilor şi
a produselor în natură, i-a împins să se îndeletnicească şi cu alte meserii
sau chiar să-şi părăsească posturile, pentru a-şi putea câştiga existenţa şi aşi întreţine familiile, căci ,,Învăţătorilor li se stabiliseră retribuţiuni de
milogeală în naturale, pe cari aveau să şi le cerşească de la credincioşii

Regulament pentrn organizarea învăţământului în şcoalele poporale, Sibiu, 1906, p. 21-25.
Ibidem, p. 21-25, 29.
5 Maria Berenyi, ,,Învăţământul confesional din Ungaria în secolele XIX-XX", în Simpozion,
XV, Ciula, 2006, p. 72-74.
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cu purcarii şi văcarii satelor" 6 . Aceeaşi ideee a fost
reiterată de Iosif Moldovan, prin cuvintele: ,, Leafa de milogeală ce s-a
putut stabili, în naturalele, cari se puteau aduna numai toamna, a făcut
viaţa învăţătorilor insuportabilă, silindu-i a-şi căuta experienţa pe alte
carieri mai rentabile" 7 •
După 1890, odată cu numirea în funcţia de preşedinte al Reuniunii
Învăţătorilor Români a profesorului Teodor Ceontea a început revigorarea
în sânul corpului învăţătoresc. În adunarea generală din 4 iunie 1894,
acesta a reiterat statutul social al dascălilor, prin discursul său plin de
carismă, înviorând „modeştii martiri ai satelor arătându-le ... care este
chemarea lor de viaţă şi cum au să se manifeste spre a-şi putea îndeplini
sfânta şi rămâneasca lor misiune, spre a-şi elupta cinstea, recunoştinţa şi
respectul ce li se cuvine, ca unor adevăraţi apostoli ai neamului
românesc" 8•
Activitatea instructiv-educativă era completată de implicarea în
societate. Scos din clişeele stabilite de unele curente istoriografice,
învăţătorul era unul din membrii cei mai activi în promovarea culturii, a
valorilor morale, spirituale şi a unei bune creşteri a tineretului. Deseori, el
consilia sătenii în luarea unor decizii de importanţă crucială, cum ar fi
trimiterea unui copil la o şcoală mai înaltă sau chiar mariajul fiilor lor 9 •
Asemănată cu apostolatul, activitatea didactică a fost apreciată de
români ca fiind una plină de greutăţi, pe care trebuiau să le accepte,
deopotrivă cu satisfacţiile. În caz contrar, ei nu-şi puteau îndeplini rolul,
iar disfuncţionalităţile din procesul instructiv-educativ puteau spori

bisericii,

deopotrivă

numărul analfabeţilor10.
Reglementările

consistoriale poziţionau dascălul alături de preot ca
făcând parte din structurile de conducere ale comunităţii confesionale din
localitate. Stările conflictuale pasagere au avut, uneori, consecinţe grave
asupra funcţionării sistemului educativ.
Raporturile socio-profesionale defineau importanţa lor în
comunitate. ,,Artist în meşteşugul său", după cum sublinia învăţătorul
Dimitrie Olariu în articolul ,,Învăţătorul şi recunoştinţa poporului faţă de
dânsul", el trebuia să întruchipeze oglinda unei educaţii alesen.
Iosif Moldovan, Monografia Reuniunii Învăţătorilor români de la şcoalele confesionale gr.orientale române din Dieceza Aradului, Ed. Revistei „Şcoala bănăţeană", Timişoara, 1940, p. 6.
7 Idem, ,,Din istoricul „Reuniunei Învăţătorilor" din protopopiatele arădene I-VII", în
Şcoala vremii, Arad, III, 1932, nr. 6, iunie, p. 8.
8 Idem, Monografia Reuniunii fnvăţătorilor Români ... , p. 21.
9 Maria Berenyi, op. cit., p. 72-74.
10 Biserica şi Şcoala, Arad, XLII, 1918, nr. 29, 15/28 aprilie, p. 1.
11 Dimitrie Olariu, ,,Învăţătorul şi recunoştinţa poporului faţă de dânsul", în Reuniunea
învăfătorilor români ... , Arad, IV, 1907, nr. 4-5, 18 aprilie/1 mai, p. 92-95.
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Punctualitatea, modestia, pedanteria, limbajul ales descriau câteva din
trăsăturile unui veritabil pedagog. Prin extensie, el trebuia să fie în şcoală
înainte cu o jumătate de oră de începerea cursurilor. Când intra în clasă,
elevii îl primeau ridicaţi în picioare, pentru a-i răspunde la salut. După
inspectarea igienei personale, dascălul îi pregătea pentru rugăciunea de
dimineaţă. Acest ultim aspect al derulării procesului instructiv-educativ
denotă importanţa acordată religiei în şcolile confesionale12 . La terminarea
cursurilor, el trebuia să-i înveţe cum să meargă pe stradă, cum să salute,
cum să se porte acasă cu părinţii. Dacă ploua, îi obişnuia să-şi scuture
încăltările înainte de a intra în şcoală, iar hainele ude să le aşeze în locul
amenajat, să nu intre cu ele în clasă, iar dacă nu era amenajat separat un
asemenea loc, atunci să le pună· în cuier, dar „să nu fie aproape de
cuptoriu".
Dascălul era obligat să lase şcolarii afară pentru „lipsele trupesci",
să aerisească sala de clasă, să asigure curăţenia „măturarea şcolei are să se
întâmple în fiecare zi, barem odată". Dacă şcoala• era înzestrată cu o
grădină, învăţătorul putea organiza cursurile în aer liber, dacă
„ prelegerea" o îngăduia. Erau instruiţi şi cum să se poarte cu şcolarii de
clasa I, cu care trebuia să facă cunoştiinţă, ,,îi întreabă despre nume, etate,
locuinţă", şi să-i înconjoare cu dragoste, pentru a-şi câştiga popularitate în
rândul părinţilor.
Relaţia elevi-părinţi-învăţător trebuie să fie în conformitate cu
,,demnitatea şi sublima sa chemare, să se porte pururea cu conştiinţă,
pentru că ochii multora sunt îndreptaţi asupra lui şi fiecare încearcă să
înveţe de la dânsul ceea ce este bun şi de imitat" 13 •
Raporturile dintre învăţători şi preoţi necesită, de asemenea, o
abordare aparte. Elite ale lumii rurale, ei au promovat valorile culturale şi
spirituale, precum şi năzuinţele naţionale 14 . Formarea tinerei generaţii era
şi ea o prioritate a preoţilor, în virtutea atribuţiilor de părinte spiritual,
învăţător şi, totodată, director şcolar. În multe localităţi, printre care şi
Moneasa, preotul îndeplinea şi funcţia de învăţător, instruind elevii în
diverse case particulare 15, din obiectele stipulate în planurile de
I

învăţământ.

Planul de învetiamentu pentru scolele poporali in Districtulu Consistoriului Românu Ort. Din
Arad, Tipografia lui Stefan Gyulai, Arad, 1877, p. 10.
13 Planul de învăţământ pentru scole poporali în districtul Consistoriului rom. ort. din Arad,
aprobat cu rezoluţiunea consistorială din 12 august 1888, nr. 3174, Arad, 1888, p. 5-8.
14 Pavel Vesa, ,,Clerul-componentă a elitei româneşti", în Aradul cultural, Arad, 2001, iunie,
12

p. 63-64.
Felicia Aneta Oarcea, ,, Viaţa confesională ortodoxă în localitatea Moneasa Gud. Arad) în
sec. XIX şi prima jumătate a secolului XX", în Istorie şi spiritualitate ortodoxă în Episcopia
Aradului (1706-2006), Ed. Universităţii „Aurel Vlaicu", Arad, 2006, p. 237-240.
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Membrii ai elitei intelectuale, dascălii au mobilizat oamenii în a se
ancora în realităţile cotidianului, prin implicarea în activităţile economicosociale, culturale şi politice. Ei au militat pentru ridicarea economică a
ţăranilor, prin înfiinţarea unor societăţi şi asociaţii economice, deschiderea
unor filiale de bănci, au combătut excesele şi abaterile de la normele
conduitei morale, au răspândit normele medico-sanitare, putând să
„convingă poporul spre a-l iniţia asupra datoriilor ce le are. Astfel are
prilej ca să-i vorbească despre datorinţele ce le are ca părinţi şi susţinător
de scoală
fată
'
. de aceste foculare culturale, fată
. de biserică, neam si, de toate
instituţiile sfinte cuprinse în constituţia ţării noastre; le va vorbi despre o
economie ma potrivită şi mai raţională precum şi despre un trai şi o
îmbrăcăminte mai igienică, despre curăţenie, ordine" 16 .
Exceptând latura educaţională, preocupările s-au axat pe
directivele cerinţelor economiei moderne. Alături de preotul-director de
şcoală, protopopul inspector şcolar, învăţătorii au acţionat în vederea
întemeierii la sate a unor instituţii de credit, ,,casse" de păstrare, reuniuni
de cruţare şi ajutorare. Înfiinţarea băncilor româneşti a fost privită ca o
acţiune de prosperitate a poporului român şi de salvare „din ghiarele
cămătarilor. .. care îi despoiau într-un mod nemaipomenit" 17 . În zona
Dezna-Moneasa au existat Banca Populară din Dezna şi Cassa de Păstrare
din Dezna. Prima a fost înfiinţată la 31 ianuarie 1908. A fucţionat ca o
societate pe acţiuni, al cărei scop era „ promovarea binelui individual şi
social, economic al locuitorilor din Dezna şi jur prin dezvoltarea spiritului
cruţării şi prin ajutarea cu credit eftin a economiei, industriei şi
comerţului". A doua a fost constituită la 3 mai 1908, ca o societate pe
acţiuni. Între membrii fondatori s-a aflat şi fost preot şi învăţător, Zaharia
Miliam, din Moneasa1s.
Lumea satului arădean oferea învăţătorilor şi preoţilor-învăţători
şi/ sau directori de şcoală o realitate uneori dură. Prin statutul lor, ei
puteau contribui la păstrarea unui echilibru socio-moral. Exponenţi ai
cercurilor politice, bisericeşti şi şcolare, dascălii, prin intermediul
prelegerilor poporale, activităţilor extraşcolare, articolelor şi disertaţiilor,
Aurel Bădeseu, ,,Învăţătorul ca model în şcoală şi societate", în Biserica şi Şcoala, Arad,
XXXIII, 1909, nr. 9, 1/14 martie, p. 6-7.
17 Serviciul Judeţean Arad al Arhivelor Naţionale (S.J.A.A.N.), Fond Banca „ Victoria", nr.
inv. 38, dos. 1/1905, f. 4; vezi şi Felicia Aneta Oarcea, Şcoala şi societatea în comitalul Arad
(1867-1918), Ed. Gutenberg Univers, Arad, 2012, p. 374-375.
18 S.J.A.A.N., F. Tribunalul Judeţului Arad, dos. 2/1908, f. 1, 27-28, 30, 32; Idem, dos. 1/1916,
f. 2-3; vezi şi Felicia Aneta Oarcea, ,,Aspecte din implicarea dascălilor în activităţile
economico-financiare ale comitatului Arad (1867-1918)", în Doru Sinaci„ Emil Arbonie
(coord.) Administraţie romînească arădeană, Studii şi comunicări, voi.II, Colecţia Slaviciana serie nouă, Ed. ,,Vasile Goldiş" University Press, Arad, 2011, pp. 103-112.
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au combătut moravurile sociale: alcoolismul, consumul excesiv de tutun,
luxul. O altă misiune a dascălului a vizat instruirea elevilor şi a comunităţii
cu noţiuni despre igiena personală, precum şi cu măsuri de prevenire şi
tratare a anumitor afecţiuni. Învăţătorul şi preotul erau responsabili de
punerea în aplicare a normelor sanitare, respectiv vaccinarea copiilor
împotriva vărsatului. Aveau obligaţia de a contribui la combaterea
difteriei, de luare a unor măsuri de prevenţie a tuberculozei, etc. În anul
1923, Revizoratul Şcolar Arad a transmis instrucţiuni dascălilor referitoare
la bolile contagioase, precum pojarul, scarlatina (cazacele), difteria, tusea
măgărească, vărsatul (bubatul), lungoarea (febra tifoidă), disenteria
(scursoarea cu sânge), holera 19 .
„ Viaţa uşuratică", încălcarea principiilor moralităţii tradiţionaliste a
indivizilor din comunităţi au atras atenţia autorităţilor statale, cercurilor
ecleziastice şi învăţătorilor, ca slujitori ai comunităţii. Fenomene, precum
căsătoria mixtă, concubinajul, ilegitimitatea, divoţialitatea, adulterul sau
avortul au constituit grave încălcări ale conduitei morale.
Încă din secolul al XVIII-iea, dascălul şi (sau) preotul au reprezentat
un simbol al cântecului bisericesc. Odinioară, calităţile excepţionale ale
dascălilor, cântatul la vioară şi organizarea corurilor, dobândite în timpul
studiilor preparandiale, creionează imaginea intelectualului din lumea
satului. Activităţile cultural-educative au constituit un alt liant dintre
şcoală şi societate. Prin mesajul transmis, ei au cultivat valorile morale şi
spirituale, care „defineau esenţa culturii unui popor".
Activitatea corală a avut un impact uriaş asupra sătenilor, a
mobilizat energiile intelectualilor şi a înălţat spiritul cântecului naţional şi
popular românesc.
Dascălii s-au implicat, de asemenea, în augmentarea fondului de
carte şcolară, bisericească sau a unor asociaţii 20 •
Apropierile din lumea satului a avut substanţa unor relaţii de
solidaritate, animate de respect şi ajutor reciproc.
2. Tradiţia şcolară moneseană
Simbol al vieţii şi cotidianului fiecărei comunităţi, instituţia şcolară
a evoluat sub auspiciile factorului economico-politic. Creuzetul etnic al
Monesei a contribuit la edificarea a două instituţii primare de învăţământ,
şcoala confesională ortodoxă şi cea romano-catolică, pentru ca după Unire,
S.J.A.A.N., F.P.].A., dos. 27/1923, f. 1-6; vezi şi Felicia Aneta Oarcea, ,,Implicarea
din oraşul şi comitatul Arad în combaterea unor vicii ale societăţii (1867-1918)",
în Doru Sinaci, Emil Arbonie (coord.), Administraţie românească arădeană. Studii şi
comunicări, Colecţia Slaviciana-seria nouă, voi. 1, Ed. ,,Vasile Goldiş" University Press,
Arad, 2010, pp. 42-54.
2 Felicia Aneta Oarcea, Şcoala şi societatea ... , pp. 357-449.
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să funcţioneze una singură. În Rănuşa a funcţionat o singură unitate de
învăţământ.
şi instituţii

Din a doua jumătate a secolului XX, în
de învăţământ preşcolar.

comună

au luat

fiinţă

Şcoala Confesională Ortodoxă Română Moneasa
În afară centrelor eceziastice, politica şcolară vieneză, în spiritul
filosofiei luminilor, a „situat omul în centrul viziunii lui despre lume, al
dispozitivului în jurul căruia îşi organizează întreaga reflecţie" 21 . În
viziunea reformismului austriac, şcoala era un factor de centralizare şi
formare a unor cetăţeni supuşi intereselor statului. Împărăteasa Maria
Tereza a constituit organisme care să se ocupe de înfiinţarea şcolilor şi
uniformizarea învăţământului. A fost creată o Comisie Specială (1745),
transformată ulterior în Deputăţia Aulică Iliirică, care a funcţionat până în
anul 1777. Cancelaria Aulică Illirică, al cărei preşedinte a fost Franz de
Balassa, a organizat Directoratul Şcolar de la Oradea şi a numit inspectorii
şcolari. În 3 iunie 1792, aceasta a fost desfiinţată, locul ei fiind luat de
Comisia Şcolară ce funcţiona în cadrul Consiliului de Stat. Prin
intermediul acestor foruri s-au pus în aplicare normele legislative:
Regulamentul naţiunii illirice, care în 1771 a dobândit putere de lege; Ratio
Educationis (2 august 1777), Norma Regia (1781) 22 .
Tradiţia şcolară în marea majoritate a localităţilor arădene s-a
constituit în secolul al XVIII-lea şi în primul sfert al următorului veac.
Înainte de această perioadă, din timpul ocupaţiei turceşti, nu s-au făcut
consemnări în această zonă 23 . Şcoala sătească devine o instituţie culturaleducativă, ce dispunea de un local propriu, de învăţător şi elevi. Modeste,
ele au fost initial cadrul unei activităti educative de transmitere a unor
cunoştinţe elementare, pentru ca, mai târziu, să devină actanţi culturali în
I

I

viaţa comunităţilor24.

De-a lungul timpului, autorităţile laice şi ecleziastice au depus
eforturi notabile pentru înfiinţarea unor şcoli. Un asemenea model de
implicare a manifestat episcopul ortodox român Petru Petrovici, care, între
anii 1784-1785, a asigurat conducerea comitatului Arad de toată susţinerea
sa în acest proiect2s.
Pe baza dispoziţiilor autorităţilor habsburgice, din 12 decembrie
1786, au fost încheiate contracte şcolare, care stipulau dreptul
Omul luminilor, coordonator Michel Vovell, Ed. Polirom, Iaşi, 2000, p. 260.
Felicia Aneta Oarcea, Şcola şi societatea ... , p. 65-67.
23 Mărki Sandor, Arad vtirmegye es Arad szabad kirtily vtiros tărtenete, voi. II, Arad, 1895, p.
246.
24 Vasile Popeangă, Un secol de activitate şcolară românească în părţile Aradului.1721-1821.
Arad, 1974, p. 94.
25 Mărki Sandor, op. cit., voi. II, p. 429.
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a comunelor de a construi şcoli care, în afară de
locuinţa învăţătorului, trebuiau să dispună de o sală de clasă spaţioasă şi
luminoasă. Latifundiarii aveau obligaţia de a suporta cheltuielile de
construcţie, iar comuna asigura resursele umane şi transportul. Pentru
încălzirea şcolii şi a locuinţei cadrului didactic, proprietarul destina o
anumită cantitate de lemne.
Odinioară, potrivit contractului şcolar încheiat în 1789, copiii din
Moneasa şi Rănuşa frecventau şcoala din Dezna. Doi ani mai târziu,
învăţătorul Iacob Popovici, care avea un stagiu de 3 ani de activitate şi era
bine apreciat de Direcţia Şcolară, s-a preocupat de instruirea elevilor.
Salariul său se compunea din 120 fl. şi bunuri în natură: fân şi lemne.
După moartea împăratului Iosif al II-lea şi sub presiune nobiliară,
în aprilie 1790, contractele şcolare au fost anulate de către Congregaţia
Comitatensă arădeană. Mulţi învăţători au părăsit posturile.
Copiii din cele două sate au fost instruiţi în continuare la şcola din
Dezna, unde în anul 1811, învăţător era Ieremia Lungu. Acesta a fost
desemnat în mod condiţionat, din cauza cunoştinţelor sale modeste de
proprietarilor funciari

şi

metodică 26 •

Odată

cu înfiinţarea Preparandiei din Arad, în 1812, a debutat o
solidă pregătire a cadrelor didactice din părţile Aradului.
La începutul secolul al XIX-lea, şcoala românească din Eparhia
Aradului a fost confruntată cu noi acte legislative 27 .
În jurul anului 1815, copiii din Moneasa au urmat cursurile şcolii
din Neagra, iar cei din Ravna ale celei din Dezna. În perioada 1817-1820,
nu au existat consemnări despre activitatea şcolară din zonă. Din 1822,
învăţătorul Ioan Bojan - cu o vechime de 15 ani în învăţământ, cunoscător
al limbilor română, maghiară şi germană - a instruit 13 băieţi şi 2 fete.
Populaţia de vârstă şcolară număra 33 de băieţi şi 22 de fete. În timpul său,
frecvenţa şcolară era redusă, iar cursurile se desfăşurau într-un spaţiu
închiria t28 •
Procesul instructiv-educativ s-a desfăşurat pe baza unui plan de
învăţământ, care a prevăzut predarea a 8 obiecte de studiu în 25 ore pe
săptămână. Obiectele de studiu erau: catehismul (2 ore), cunoaşterea
literelor (4 ore), silabisirea (3 ore), citirea (4 ore), istoria biblică (3 ore),
aritmetica (4 ore), scrierea (3 ore) şi cântul ritual (3 ore) 29 .

Vasile Popeangă, Un secol de activitate şcolară... , p. 27-29, 127.
Idem, ,, Dezvoltarea şcolilor populare româneşti pe teritoriul Eparhiei Aradului", în
Episcopia Aradului. Istorie. Viaţă culturală. Monumente de artă, Arad, 1989, p. 196.
28 Idem, Un secol de activitate şcolară românească ... , p. 127.
29 Idem, Dezvoltarea şcolilor populare româneşti ... , p. 190.
302
26

27

https://biblioteca-digitala.ro

Reţeaua şcolară arădeană

a aparţinut, în intervalul 1841-1845, în
mare parte, de Districtul Şcolar Oradea. Pe baza rapoartelor înaintate de
protopopii Eparhiei Ortodoxe din Arad şi de P. Constantini Deputăţiei
Şcolare, se poate reconstitui reţeaua de învăţământ. Astfel, la poziţia 99 a
fost consemnată localitatea Slatina, unde învătător era Gavrilă Borde, care,
'
în anul şcolar 1841-1842, s-a ocupat de educaţia a 10 elevi, în anul următor
numărul lor ridicându-se la 18. Acesta avea, în 1843, 28 de ani vechime la
catedră. Cursurile sale, frecventate şi de copiii din Moneasa, s-au
desfăşurat, în continuare, într-o clădire închiriată.
Până la Revoluţia paşoptiste, evoluţia reţelei şcolare a fost una
lentă 30 .

Elaborarea documentului intitulat Principiile pentru orgnniznren

provizorie a trebii de

învăţământ

în

Ţnrn Ungurenscă

n corom1ei ereditnre a

marcat întărirea responsabilităţilor în organizarea şi îndrumarea
sistemului instructiv-educativ. Problemele acestuia au fost dezbătute de
Sinodul Eparhiei Aradului, ale cărui întruniri s-au desfăşurat la Arad, în
perioada 1849-1850. În cadrul dezbaterilor, deputaţii arădeni au solicitat
înfiinţarea şcolilor medii şi superioare pentru români, sprijinirea celor
populare şi susţinerea de către stat a tuturor învăţătorilor români 31 .
Statisticile reţelei şcolare din toamna anului 1852 au consemnat că
la 1 noiembrie, cei 15 elevii din Moneasa au frecventat şcoala din Ravna, al
cărei proces instructiv-educativ a fost coordonat de învăţătorul Iorgu
Ciortea32 .
Câţiva ani mai târziu, unii locuitori din Moneasa, precum Terentie
Groza de pe „Deal" (azi locuieşte Groza Ioan) sau Savu Groza de pe
„Delani" (azi locuieşte Marina Scrofan) susţinuţi de preotul satului şi-au
pus la dispoziţie casele pentru ca elevii să înveţe carte. Soluţia temporară a
funcţionat până la edificarea Casei Parohiale. Proiectul acesteia cuprindea
şi o sală de clasă şi o cameră de locuit pentru preotul-învăţător. În perioada
1851-1854, de pregătirea lor s-a ocupat preotul Dăscălescu33_
Compromisul dualist, consfinţit prin încoronarea împăratului
Francisc I ca rege al Ungariei, la 8 iunie 1867, a marcat începutul reformării
sistemului de învăţământ. Legislaţia elaborată de autorităţile statale a tins
spre un control mai mare asupra şcolilor nemaghiare. Legea XXXVIII din
Idem, Şcoala românească în părţile Aradului la mijlocul secolului al XIX-iea (1821-1867), Arad,
1979, p. 44, 70.
31 Idem, Dezvoltarea şcolilor populare româneşti ... , p. 190-191.
32 Idem, Şcoala românească din părţile Aradului ... 1821-1867, p. 94, 96.
33 A. Şc. Gen. ,,Gheorghe Groza" Moneasa, Nicolae Palade, Istoricul Şcoa/ei Elementare din
comuna Moneasa, manuscris, Moneasa, 1957, f. nenr.; Felicia Aneta Oarcea, Spiridon Groza,
Moneasa. Monografie istorică, Ed. Gutenberg Univers, Arad, 2007, p. 148.
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1868 în chestiunea înviiţiimântului public poporal din Ungaria sau Legea Eătvăs,
sancţionată la 5 decembrie 1868, a stipulat că dreptul de a înfiinţa instituţii
şcolare revenea confesiunilor, societăţilor publice, comunităţilor şi statului.
Autorităţile fondatoare suportau cheltuielile de funcţionare ale şcolii:
salarizarea dascălilor, repararea localului, înzestrarea cu mobilier, etc. 34 •
Documentul, datat 18 februarie 1869, îl consemna ca dascăl la
Moneasa, în continuare, pe A vacum /Avram/ Cociuba. El se ocupa de
educaţia a 20 de elevi 35 . Numărul mic al celor care frecventau cursurile
şcolare s-a datorat obligaţiilor comunităţilor confesionale de a achita darea
cultuală. De aceea, mulţi dintre copiii de vârstă şcolară participau la
cursurile organizate de preotul Teodor Ungureanu, între anii 1855-187236 •
Două momente importante au marcat perfecţionarea dascălilor.
Începând cu anul 1858 a fost introdus cursul de metodică. Din 10 mai 1870,
a activat Asociaţia Învăţătorilor şi Arad şi Împrejurimi (Provincie) 37, iar din
20 aprilie 1872, Reuniunea Învăţătorilor Români de la Şcoalele Poporale
Confesionale Ortodoxe din Protopresbiteratele Arad, Chişineu, Şiria,
Boroşineu, Buteni, Radna şi Hălmagiu. Printre obiectivele stipulate de
ultima în Statutele din 1897 s-a numărat „ promovarea educaţiunii şi
instrucţiunii şcolare" 38.

Potrivit unei conscripţii şcolare din 1873, şcoala din Moneasa a fost
fondată în 1872. Dascălul Florea Tăutan, absolvent al cursurilor
preparandiale, cu o vechime de 4 ani, s-a ocupat de instruirea a 28 de copii,
dintre care 18 băieti. si
cu 80 fl. si
' 10 fete. Acesta a fost remunerat
.
, bunuri în
natură în valoare de 122 fl.39
În jurul anului 1878, la întrunirea Sinodului Eparhial, prezidat de
episcopul diecezei greco-orientale române, Ioan Meţianu, s-a subliniat că
preotul din Moneasa, Zaharia Miliam a desfăşurat cursuri cu elevii din
Moneasa, fiind remunerat cu 320 fl 40 • Un indicator al derulării în condiţii
optime a procesului instructiv-educativ a fost frecvenţa apreciabilă. În anul
şcolar 1880-1881, 40 de copiii (23 băieţi şi 17 fete) au participat la cursurile
34 Detalii despre conţinutul acestei legi, vezi Felicia Aneta Oarcea, Şcoala şi societatea ... , p.
79-81.
35 Vasile Popeangă, Şcoala românească în părţile Aradului .. .1867-1918, p. 220.
36 A. Şc. Gen. ,,Gheorghe Groza", Nicolae Palade, Repere istorice ale şcolii din Moneasa,
manuscris, f. nenr.
37 Szăllăssy Karoly, Aradmeg-i;e nepoktatasi intezeteinek nevtara, Arad, 1879, p. 71; Felicia
Aneta Oarcea, Şcoala şi societatea ... , p. 219.
38 Vasile Popeangă, Dezvoltarea şcolilor populare româneşti ... , p. 193, 201; Felicia Aneta
Oarcea, Şcoala şi societatea ... , p. 219.
39 Vasile Popeangă, Scoala românească în părţile Aradului ... 1867-1918, p. 119.
40 Szăllăssy Karoly, op. cit., p. 104; A. Şc. gen. ,,Gheorghe Groza", Nicolae Palade, Repere
istorice ale şcolii din Moneasa, f. nenr.
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şcolare.

fete

La examenul final s-au prezentat 19 elevi, dintre care 12 băieţi şi 7

41 .

În ultimul deceniu al veacului al XIX-lea, Reuniunii Învăţătorilor
Români, graţie unor dascăli de excepţie, George Popa (1884-1890), Teodor
Ceontea (1890-1906) şi Iosif Moldovan (1906-1919), a avut o contribuţie
meritorie nu numai în plan educativ, ci şi în cel cultural-politic. La început,
întrunirile anuale s-au desfăşurat la Arad. Din anul 1899, s-a stabilit ca ele
să se desfăşoare în alte localităţi din comitatul Arad 42 •
Prima adunare generală desfăşurată în provincie a fost cea de la
Monesa, din 15-16 iulie 1899. Documentele vremii descriau drumul de la
Sebiş la Moneasa ca pe unul anevoios, căci „gemea din greu maşina
trenului îngust, care avea să-i ducă în vreo 20 de vagoane deschise în sus
spre încântătoarea vale a Moneasei". Entuziasmul însoţea cadrele
didactice, căci „ văsduhul răsuna de cântecele vesele". Printre participanţi
s-au numărat protopopii Constantin Gurban din Ineu, Ioan Georgia din
Buteni, dr. Petru Barbu, redactorul ziarului „Foaia Diecezană" din
Caransebeş şi Ioan Rusu Şirianu. Sătenii împreună cu învăţătorul-preot
Terentie Nonu din Moneasa şi Nicolau Boşcaiu, preşedintele reuniunii
cercuale din protopopiatul Buteni, au întâmpinat învăţătorii cu pâine şi
sare şi i-au cazat în vilele şi casele particulare din Moneasa.
Adunarea generală a debutat cu o slujbă religioasă în „bisericuţă
din Moneasa". Cu toţii s-au deplasat spre Hotelul balnear (fosta Vilă
„Nufărul"). Preşedintele Teodor Ceontea a ţinut un discurs memorabil. El
a amintit de moartea soţiei împăratului Francisc I, a P.S. Miron Romanul şi
a învăţătorului Petru Popa din Cil. ,,Au fost rostite salutările Reuniunii
Învăţătorilor din Caransebeş, reprezentată de învăţătorii Ioan Marcu, Ioan
Vidu, Paliciu, Ianculescu şi Liuba. Văzduhul a răsunat de cuvântările
protopopului Constantin Gurban şi ale lui Ioan Marcu, secretar general al
românilor din Dieceza Caransebeşului; au fost citite telegramele primite de
la dr. Ştefan Pop, Augustin Hamsea, dr. Puticiu; au fost elaborate
telegrame de solidaritate către Arhiepiscopul şi Mitropolitul Ioan Meţianu
şi episcopul Iosif Goldiş; a fost luată hotărârea ca la adunările reuniunilor
surori să fie trimis câte un reprezentat, pentru adâncirea legăturilor dintre
învăţători. Reuniunile au constituit adevărate momente de solidaritate
profesională, mai ales cu ocazia concertelor şi petrecerilor cu joc" 43 •
Vasile Popeangă, Şcoala românească în părţile Aradului ... 1867-1918, p. 229.
Idem, Dezvoltarea şcolilor populare româneşti ... , p. 202; Idem, Eparhia Aradului în perioada
instituţionalizării cultural-naţionale 1807-1948, Ed. ,,Vasile Goldiş" University Press, Arad,
2006, p. 145.
43
Iosif Moldovan, Monografia Reuniunii Învăţătorilor ... , p. 33-35; Felicia Aneta Oarcea,
Spiridon Groza, Moneasa. Monografie istorică, Ed. Gutenberg Univers, 2007, p. 150.
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La finele veacului al XIX-iea şi debutul următorului, destinele
Stefan
Faur. Cu toate
instructiei
s-au aflat în mâna învătătorului
. scolare
'
.
'
dificultăţile întâmpinate, situaţia şcolară era, din punctul de vedere al
frecvenţei, destul de bună, înregistrându-se o dinamizare a şcolarizării
copiilor cu vârste cuprinse între 6-12 ani. Din totalul celor 89 de copii,
frecventau şcoala 53 de băieţi şi 36 de fete; însă dintre aceştia doar 14 (8
băieţi şi 6 fete) şi-au luat examenul final 44 •
De la începutul anului 1905, elevii din Moneasa au fost instruiţi de
dascălul Aurel Borlea. Acesta avea un salariu de 320 coroane, întregit cu
valoarea terenului la 350 coroane. Potrivit unui Raport lunar din martie 1905
a protopopiatului Buteni, situaţia frecvenţei la şcoala din Moneasa a fost
urmă toarea4s:
Elevi obli aţi
6-12
12-15
B F T B F T
33 32 65 13 12 25

Au frecventat nere lat
6-12
12-15
B F T B F T
17 16 33 1907
41 26 67 20 17 37 13 13 26 Sursa: nota 45; Prescurtări: B-băieţi; F-fete; T-total.

Nu au frecventat

B F T B F T
16 16 32 13 12 25

La finele anului şcolar 1906 / 1907, din cei 67 de copii obligaţi a
frecventa şcoala, la examenele finale s-au prezentat 14 băieţi şi 9 fete.
În toamna lui 1907, în data de 10 octombrie, învăţătorul Aurel
Borlea a adresat o solicitare presbiterului prin care solicita să-i fie trimise
documentele legate de ordinea orelor şi planul de învăţământ. Din pricina
lipsei acestora, nu-şi putea efectua activitatea în condiţii optime. A fost
sfătuit să le procure de la un alt coleg deoarece Oficiul din Buteni nu mai
dispunea de ele46 . Acelaşi dascăl a fost prezent în toamna anului 1908 la
adunarea Reuniunii Învăţătorilor din protopopiatul Buteni, unde a atacat
în termeni duri un act oficial, fapt pentru care a fost amendat cu 20 cor.
Acesta a refuzat să plătească deoarece a considerat că nimeni nu avea
dreptul de a-i diminua drepturile salariale. Atitudinea de insubordonare
faţă de superiori a fost sesizată de preotul local, în calitatea sa de director,
şi de protopopul de Buteni, ca inspector şcolar regional47 .
La 28 octombrie/10 noiembrie 1908, parohul Octavian Tămăşdan a
solicitat organelor protopopeşti de Buteni să ia· atitutdine faţă de sus
numitul învăţător deoarece acesta nu a desfăşurat prelegerile din luna
septembrie până la sfârşitul lui octombrie sub pretextul că nu existau
lemne pentru a încălzi sala de clasă. În adresă se arăta că atât curtea
Vasile Popeangă, Şcoala românească din părţile Aradului ... 1867-1918, p. 240.
S.J.A.A.N., F. Protopopiatul Ortodox Român Buteni (F.P.O.R.B.), dos. 1/1877-1907, f. 346.
46 Ibidem, dos. 1/1877-1907, f. 510,512,533,548.
47 Ibidem, dos. 2/1908-1910, f. 120.
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unităţii

de învăţământ cât şi şoprul erau pline cu lemne. Plângerile la
adresa învăţătorului au continuat şi în 9/22 ianuarie 1909, când printr-o
adresă a aceluiaşi paroh, protopopul a fost înştiinţat despre absenţa
nejustificată de la prelegeri la începutul lunii menţionate, fără a-şi fi luat
concediu, dar şi despre nesupunerea faţă de regulamentele şi ordinele
superiorilor. Mai mult, prin comportamentul său scandalos a antrenat şi
alţi enoriaşi. Într-o adresa a aceluiaşi inspector şcolar, la 23 ianuarie/5
februarie, preotul Octavian Tămăşdan a relatat din nou despre atitutinea
agresivă şi ofensatoare a învăţătorului, despre desele lui absenţe de la
Sfânta Liturghie şi de la şcoală şi a cerut.intervenţia autorităţilor pentru
reglementarea situaţiei4B.
În anul 1909 la Şcoala Confesională Ortodoxă Moneasa au fost
înscrişi 60 de copii, dintre care 17 nu au frecventat cursurile. Procesul
instructiv-educativ s-a desfăşurat în limba română. La acea vreme, şcoala a
avut un singur cadru didactic 49 .
La sfârşitul lunii decembrie a anului 1909, Raportul lunar despre
frecventaţiunea şcoalelor în inspectoratul B11te11i consemna că procesul
instructiv-educativ a fost coordonat de către acelaşi dascăl, care se ocupa
de elevii claselor I-VI. Situaţia şcolară a fost următoarea 50 :
1909
Elevi de vârstă

şcolară

Frecvenţa şcolară

Vârstă

Sex
Băieţi

Fete
Total

6-12
33
43
76

Băieţi
33
Fete
44
Total
77
Sursa: nota 50.

12-15
16
7
23
16
7
23

Re~ ulată
6-12
12-15
15
4
19
1910
13
15
28
-

Nere tulată
6-12
12-15
15
12
27
14
15
29

-

Deloc
6-12 12-15
16
3
27
7
30
23
6
14
20

16
7
23

Potrivit Conspectului despre starea dotaţiei înviiţiitoreşti din tractul
protopopesc al Butenilor la 17/30 iunie 1912, învăţătorul din Moneasa a
încasat 794 cor. din care 594 cor. reprezenta salariul de
.. cvincvenalele" (bunurile în natură)SI.

bază,

iar 200 cor.

Jbidem, f. 124, 126-127, 132.
Kehrer Karolyi, Arad varmegye es Arad Szabad Kiralyi Varos nepoktatas iigye, Arad, 18951910, p. 270.
50 S.J.A.A.N., F.P.O.R.B., dos. 2/1908-1910, f. 228; vezi şi Felicia Aneta Oarcea, ,,Frecventa
şcolară în oraşul Arad la sfârşitul secolului al XIX-Iea şi începutul secolului XX", în Acta
Musei Porolissensis, XXXI-XXXII, Zalău, 2010, pp. 101-123.
51 S.J.A.A.N., F.P.O.R.B., dos. 4/1912, f. 327.
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Episcopul Ioan I. Papp a solicitat administratorului parohial din
Moneasa, Iuliu Borlea, ca învăţătorului local să-i fie achitaţi banii datoraţi
pentru activitatea de scriere a documentelor, cea de curăţenie şi cantorat cu
jumătate de an înainte, nu după obiceiurile stabilite de preot, adică
acordarea lor lunară. Amintitului urmau a-i fi procurat registrul de
înscrieri pentru a putea efectua încrierea copiilor de vârstă şcolară şi a
putea începe cursuriles2_
În 27 octombrie/7 noiembrie 1912, parohul Octavian Tămăşdan a
solicitat din nou organelor protopopeşti să ia atitudine faţă de
consemnările false ale învăţătorului Aurel Borlea, care a susţinut că
organele bisericeşti locale îi datorau 497 cor., 44 fil. Acuzele au fost
infirmate de sus numitul paroh 53 . Dascălul a fost supus procedurii
disciplinare începând cu 17/ 30 septembrie 1912, deteriorând şi mai mult
relaţiile învăţător-preot.

Administratorul protopopiatului Buteni, Iuliu Bodea a fost
înştiinţat
de dr. Gheorghe Ciuhandu că, potrivit rescriptului
guvernamental 97894/1912, unitatea de învăţământ din Moneasa
corespundea cerinţelor legislative aflate în vigoare 54 •
În timpul Primului Război Mondial, preotul a făcut cunoscut
Protopopiatului Ortodox Buteni, în 18/31 august 1914, că edificiul şcolii
nu era pregătit ca şi cazarmă sau spital milităresc, iar învăţătorul nu a fost
încă mobilizat. Din ianuarie 1915, la Moneasa a funcţionat învăţătorul
Constantin Mărcuţ, absolvent cu absolutoriu nr. 91.110/ 4/1915, care
beneficia de un salariu de 400 cor.
Conspectul staţiunilor învăţătoreşti, întocmit în 14/27 august 1918,
consemna un post vacant de învăţător la Moneasa 55 .
Ulterior, acesta a fost ocupat, continunându-se până în zilele
noastre tradiţia învăţământului în aceste părţi.
Învăţământul de stat (1924-2016)

instructiv-educativ a fost organizat după Legea
învăţământului primar a Statului, aprobată de Parlamentul României,
promulgată prin Decretul nr. 2571/1924 şi publicată în Monitorul Oficial
nr. 101/26 iulie 1924. Potrivit articolului de lege, învăţământul primar
cuprindea: grădiniţe de copii, şcoli primare cu clasele I-VII, şcoli şi cursuri
pentru adulţi, şcoli şi clase speciale pentru copiii debili şi anormali
educabili. Învăţământul a fost decretat obligatoriu şi gratuit pentru toţi
copiii indiferent de naţionalitate.
Sistemul

Jbidem,
Ibidem,
54 Ibidem,
55 Ibidem,
52

53

f. 156.
f. 29.
f. 29, 46, 156, 283, 327.
dos. 5/1913-1920, f. 149,248,253,341.
308
https://biblioteca-digitala.ro

Procesul instructiv-educativ al Şcolii Primare cu Clasele I-VII s-a
derulat în vechile edificii, având ca bază didactică o programă de
învăţământ unică, cu posibilitatea pentru minorităţi de a li se preda în
limba maternă. Repartiţia elevilor s-a făcut ţinându-se cont de vârstă.
Odată cu noile orânduiri în sistemul instructiv-educativ, până la
stabilizarea
şi
aplicarea
tuturor
reglementărilor
au
existat
disfuncţionalităţi. Cu timpul, ele au fost corijate, fapt răsfrânt în sporirea
numărului elevilor şcolarizaţi. Un factor esenţial în progresul ştiinţei de
carte l-a constituit stabilitatea cadrelor didactice.
Eforturile sustinute ale cadrelor didactice, Nicolae Palade, Elisabeta
şi Gheorghe Bărbuceanu pentru îmbunătăţirea modulului educaţional şi
bazei materiale a şcolii s-a întensificat în perioada 1932-194856 .
Din scrisoarea învătătoarei Silvia Jurcău, cadru didactic în anii
şcolari 1926-928, s-au putut creiona atmosfera instructiv-educativă: ,,Nu
pot uita primii mei ani de învăţământ petrecuţi la Moneasa; au fost cei mai
frumoşi ani din viaţa mea. Am avut elevi de excepţie prin inteligenţă şi
bunătate sufletească. Mă iubeau ca pe o adevărată mamă. În fiecare
dimineaţă la intrare în clasă eram primită de elevi cu câte un buchet de
flori de când apăreau ghioceii primăvara şi până în vară când se încheiau
cursurile. Oamenii satului mă salutau cu respect şi dragoste. Eram cea mai
fericită fiintă din lume"s 7 _
În ~nul 1928 a fost construită şcoala primară din Moneasa, fiind
alocată suma de 400.000 lei58 .
Comitetul Şcolar, aflat sub preşedinţia dlui Gavrilă Groza, având în
componenţa sa ca membrii pe Ioan Carpine, Ioan Nuţu Ciupertea, Simion
Groza şi Ioan Ciupertea, a organizat adunarea generală cu cei 73 de
alegători, la data de 16 decembrie 1928. Scopul a fost aprobarea contului
de gestiune pe 1927, alegerea unui nou membru în locul celui al cărui
mandat expira şi întocmirea bugetului pe anul 1929. Contul de gestiune pe
anul 1927 a fost de 30.000 lei la venituri, 29.960,80 lei cheltuieli şi un
excedent de 39,20 lei. Noul membru ales în locul lui Groza Simion a fost
Pavel Groza. Bugetul votat pe anul 1928 era de 26.450 lei. La 20 decembrie
I

I

A. Şc. Gen. ,,Gheorghe Groza", Nicolae Palade, Istoricul Şcoalei Elementare din comuna
Moneasa, f. nenr.
57 Idem, Scrisoarea învăţătoarei Silvia Jurcău, f. nenr.; Felicia Aneta Oarcea, Spiridon Groza,
op. cit., p. 154.
58 Ioan Nichin, Monografia administrativă a judeţului Arad. Realizările administraţiei româneşti
de la Unire până în anul 1938, manuscris, f. 306; S.J.A.A.N., F.P.J.A., Acte administrative. 19401948, nr. inv. 1298, dos. 15/1947, f. 15.
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1928, membrii Comitetului Şcolar au decis ca să nu fie amendaţi adulţii
care prestau diverse activităţi în perioada noiembrie - 15 decembrie 192859 .
Conform deciziei Consiliului Comunal din 15 iulie 1929, la
solicitarea Prefecturii Judeţului Arad, au fost continuate lucrările de
construcţie la clădirea şcolii. Nisipul necesar a fost adus din Crişul Alb şi
transportat pe calea ferată îngustă Sebiş-Moneasa, iar forţa de muncă era
asigurată de muncitorii comunali. La 31 octombrie, primarul Florea
Dragoş consemna finalizarea amenajării şi, totodată, nevoia de executare a
anexelor. În acest sens, ,,Primăria comunală este îndrumată a face întrebare
comitetului şcolar judeţean, dacă construirea edificiilor laterale cade sau
nu în sarcina antreprenorului, şi întrucât comuna va fi obligată la aceasta,
în bugetul anului 1930 se va prelimina pentru acest scop ... ". În prealabil, a
fost elaborat un plan şi s-a solicitat avizul de la Seviciul Tehnic Judeţean. Sa avut în vedere şi amenajarea unui closet provizoriu, pentru a se putea
începe cursurile şcolare în noua clădire de stat6°.
În 28 martie 1931, consilierii 61 au hotărât construirea părţilor
laterale ale unităţii de învăţământ, întrucât Comitetul Şcolar Judeţean, la
cererea comunei, a returnat cei 60.000 lei. În urma discuţiilor s-a stabilit
data licitaţiei pe data de 23 aprilie. La 15 mai a fost aprobată licitaţia,
dreptul de execuţie revenind antreprenorului Farko Iosif, din Sebiş 62 • La
sfârsitul
lunii mai, administratia
,
. locală a decis ridicarea excedentului
bugetar din anul 1921, cu recipisa de depunere din 23 martie 1928 la
Administraţia Financiară Arad, în valoare de 12.703, 87 lei, în vederea
edificării părţilor laterale ale şcolii de stat. La baza hotărârii a stat
imposibilitatea de a utiliza suma în alte scopuri în afara celui edilitar63 .
La 17 martie 1929, a fost ales din nou ca preşedinte al Comitetului
Şcolar, Pavel Groza. Din 14 iulie acelaşi an, noul preşedinte desemnat a
fost Nuţu Ciupertea 64 •
Membrii organismului sus menţionat, la 12 mai acelaşi an, au decis
ca din cele 50 de cărţi cumpărate pentru bibliotecă, 24 să fie acordate ca
premii elevilor. Iar cele nouă cărţi achiziţionate pentru acelaşi scop să fie
depuse în fondul bibliotecii, fiind considerate valoroase. Din 19 septembrie
59
60

Şc. Gen. ,,Gheorghe Groza", Registrnl de procese verbale. 1928-1949, f. 7-10
A.P.\'1., Registrnl deliberărilor Consiliului Comunal Moneasa. 1929-1932, f. 19, 24.

A.

La şedinţă au fost prezenţi Pavel Condea, ajutor de pri· .ar, preşedinte; consilierii: Ilarie
Condea, Vanti Groza, Barie Brad, Florian Groza, Gher ·he Condea şi notarul-secretar
Ludovic Plugar.
62 A.P.M., Registrnl deliberărilor Consiliului Comunal Moneasa. 1929-1932, f. 94-95; S.J.A.A.N.,
F.P.J.A., Acte administrative. 1919-1934, dos. 103/1931, f. 8, 15.
63 A.P.M., Registrnl deliberărilor Consiliului Comunal Moneasa. 1929-1932, f. 104-106;
S.J.A.A.N., F.P.J.A., Acte administrative. 1919-1934, dos. 103/1931, f. 16.
6-1 A. Şc. Gen. ,,Gheorghe Groza", Registrnl de procese verbale. 1928-1949, f. 15, 21.
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1929, elevii cu situaţie materială precară au beneficiat de cărţi din partea
acestuia65 .
O nouă componenţă a Comitetului Şcolar a fost aleasă în cadrul
adunării generale a părinţilor elevilor din 12 octombrie 1930. Cei
desemnaţi au fost: I. Nuţu Ciupertea, Florea Groza, Mihai Dragoş şi
Gheorghe Condea.
Locuitorii cu drept de vot din Moneasa, alături de membrii
Comitetul Şcolar, s-au întrunit în cadrul adunării generale din 15 ianuarie
1931. Biroul acesteia constituit din I. Nuţu Ciupertea (preşedintele
Comitetului Şcolar), Florea Dragoş (preşedintele adunării generale),
Nicolae Palade (secretar), Pavel Condea şi Ilarie Condea (membrii
asistenţi) au supus dezbaterii bugetul pe anul 1931. La venituri a fost
consemnată suma de 35.000 lei, iar la cheltuieli aceeaşi sumă.
Primarul Florea Dragoş împreună cu preşedintele Comitetului
Şcolar, I. Nuţu Ciupertea, au organizat licitaţia pentru procurarea
lemnelor. Preţul de strigare a pornit de la 150 lei. Cea mai bună ofertă a
venit din partea lui loţa Ciupertea, adică 115 lei/98 m st. Şi pentru
curăţarea şi amenajarea pivniţei şi nivelarea curţii s-a organizat o licitaţie,
pe care a câştigat-o Gheorghe Şodinca, care a oferit suma de l.045 lei66 .
Preocupaţi de ridicarea frecvenţei, conducerea şcolii a alocat 1.200
lei pentru copiii săraci ai căror părinţi nu aveau bani să le cumpere haine.
Bugetul aprobat în cadrul adunării generale din 10 ianuarie 1932 a
fost de 19.710 lei la venituri, aceeaşi sumă fiind prevăzută şi la cheltuieli67.
O săptămână mai târziu, s-a organizat concurs pentru ocuparea
unui post de om de serviciu. Din cei 8 participanţi, Comitetul Şcolar i-a dat
câştig de cauză lui Pavel Barna, care a solicitat o remuneraţie de 2.435 lei.
Atribuţiile sale erau: asigurarea curăţeniei zilnice a sălilor de clasă, a
coridoarelor, cancelariei, curţii şi dependinţelor; în fiecare săptămână era
obligat să cureţe podelele din interiorul şcolii, să igienizeze toaletele şi să
văruiască până la 1 m coridorul6B.
Edificiul şcolar a necesitat anumite reparaţii şi renovări. Cu suma
de 300 lei, Şodinca Pavel a reparat burlanele de la ieşirea din clădire şi a
înlocuit ţiglele sparte. La începutul lui septembrie, au fost alocate sumele

Ibidem, f. 17, 22 (Elevii beneficiari au fost următorii: Aurel Lingurar, Roman Lingurar,
Floarea Lingurar, Vasile Posa (clasa l); Sofia Beldea, Kusovschi Alexandru, F. Florea Groza,
Nedeschi Iuliana, Maria Tipei, Ilca Tipei, Persida Groza (clasa a II-a); Ioan Brad şi Ludovic
Sabo (clasa a Ill-a).
66 A. Şc. Gen. ,,Gheorghe Groza", Registrul de procese verbale. 1928-1949, f. 30, 36, 39-40.
67 Ibidem, f. 43, 48.
6B Ibidem, f. 49.
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de 25 lei pentru văruitul sălilor de clasă, 300 lei pentru înlocuirea a 6
ferestre şi 400 lei pentru nivelarea curţii69 •
Întrunit la 27 noiembrie 1932, Comitetul Şcolar a supus dezbaterii
următoarele probleme bugetare: cumpărarea a 11 m lemne socotit la 100
lei/ m; 334 lei lemne pentru podele de la Kaufman; 200 lei pentru pomul de
Crăciun; 25 lei - un sac de frecat pe jos; 24 lei arsul coşurilor; 100 lei
timbrarea completă a chitanţelor; 300 lei dnei Elis Molnar pentru două
deplasări la Sebiş şi alţi 300 lei pentru deplasarea la cercul cultural din
DoncenF0 •
În urma licitaţiei publice din 20 august 1933, lui Ioţa Ciupertea i-a
revenit sarcina de a furniza şcolii 30 m de lemne, la preţul de 92 lei/ m,
până la data de 15 septembrie 71 •
Bugetul şcolar aprobat în adunarea generală din 1 mai 1934 a fost
de 29.342 lei la venituri, aceeaşi sumă fiind prevăzută şi la cheltuieli72 •
În 31 martie 1935, Comitetul Şcolar, constituit din I. Nuţu Ciupertea
(preşedinte), Gheorghe Bărbuceanu (secretar), Gheorghe Condea, Florea
Groza şi Mihai Dragoş, a decis întocmirea unei adrese către organele locale
în care să solicite sprijin pentru scoaterea apei din pivniţă, întrucât
pereclita întregul edificiu. În acest sens, la 15 august, autorităţile locale au
organizat o licitaţie pe care a câştigat-o Constantin Morar. Acesta se obliga
ca până la 15 septembrie, cu suma de 5.400 lei, să execute lucrările de
izolare a pivniţei, să introducă o ţeavă prin care să se scurgă apa în fântâna
colectoare, executată după ordinele primite. În ciuda angajamentului,
acestea nu au fost nici măcar începute, ceea ce a determinat Comitetul
Şcolar să anuleze licitaţia şi să încredinţeze lucrările lui Ilarie Condea, care
urma a fi plătit cu ziua 7J.
O problemă intens dezbătută în 25 martie 1936, a fost cea legată de
edificiul în care a funcţionat Şcoala Confesională Romano-Catolică. După
1919, în urma punerii în aplicare a problemei optanţilor, acesta a trecut în
proprietatea Ministerului Instrucţiunii. Fiind construit cu destinaţie
precisă, adică şcoală de către contele Wenckheim, aceasta conform
documentelor nu a aparţinut Parohiei Romano-Catolice. Între 1919-1931,
aici a funcţionat Şcoala Primară de Stat. După 1931, când a fost finalizată
noua clădire, a funcţionat Postul de Jandarmi, după care a fost dată spre
folosinţă tâmplarului Szabo. Acesta a fost somat de directorul Gheorghe
Bărbuceanu ca, până la 1 aprilie, să elibere:
localul, care „de iure"
69
70

71

72
73

Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,

f.
f.
f.
f.
f.

57, 59.
61.
66.
71.
75-76, 83-84, 87.
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aparţinea Şcolii de Stat. În acest spaţiu, conducerea unităţii de învăţământ

atelierele şcolare, muzeul, farmacia şi biblioteca 74 •
Din 30 mai 1937, Comitetul Şcolar avea următoarea componenţă:
Pavel Şodinca (preşedinte), Gheorghe Bărbuceanu (secretar), Ioan
Ciupertea şi Florea Groza (membrii)75 •
Directorul Gheorghe Bărbuceanu a organizat numeroase activităţi
culturale. În 8 iunie 1937, s-au desfăşurat manifestări culturale şi
religioase, cu prilejul ridicării pavilionului. După sfinţirea oficiată de
preotul Marcu, la care au participat elevii îmbrăcaţi în costume strejăreşti,
amintitul dascăl a rostit un discurs despre ,,Înfiinţarea străjeriei". După
amiază s-a derulat spectacolul oferit de elevii aceleiaşi unităţi de
învăţământ, îndrumaţi de învăţătoarea Elisabeta Bărbuceanu. Programul a
cuprins poezii, cântece şi dansuri naţionale. Spre seară s-a aprins
tradiţionalul foc strejăresc. Au participat şi personalităţi din domeniul
administrativ şi ecleziastic, dar şi locotenentul Florian Groza, din Divizia
Art. Căl., care, potrivit ziarului Ştirea, ,,a contribuit din plin la edificarea
culturală a localitătii sale natale" 76 •
Solicitările Şcolii Primare de Stat din 16 noiembrie 1937 referitoare
la: acordarea ajutorului de 2.150 lei pentru acoperirea bugetului şcolar, a
3.000 lei pentru achitarea datoriilor acumulate cu prilejul edificării
Pavilionului Naţional, proiectul de ridicare a unui gard împrejmuitor şi de
amenajare a terenului din faţa şcolii, precum şi cea referitoare la acordarea
unui supliment de 13 m 3 lemne, cu excepţia ultimei, au fost respinse de
Consiliul local77 •
Bugetul fixat de Comitetul Şcolar, în data de 22 mai 1938, a fost de
28.000 lei la venituri. Aceeaşi sumă a fost prevăzută şi la cheltuieli78 •
În anul 1938, în toate şcolile secundare au fost înfiinţate echipe de
străjeri. Asemenea „stoluri" au funcţionat şi la Moneasa 79 •
La 12 mai 1940, bugetul şcolii era de 33.000 lei la venituri, aceeaşi
sumă fiind prevăzută şi la cheltuieli. Între anii 1941-1948, bugetul
instituţiei a înregistrat următoarele sume: 47.000 lei (21 iulie 1941), 61.771
lei (1942), 122.000 lei (1943), 106.245 lei (1944-1945), 376.432 lei (1945-1946),
54.800 lei (1947-1948), 53.870 (1948-1949)Bo.

dorea

să adăpostească

I

Ibidem, f. 89-92.
Ibidem, f. 99.
76 „Serbare strejărească la Moneasa", în Ştirea, Arad, 1937, 11 iunie, p. 3.
77 S.J.A.A.N., F.P.J.A., Acte administrative. 1935-1939, dos. 313/1936, f. 112-113.
78 A. Şc. Gen. ,,Gheorghe Groza", Registrul de procese verbale. 1928-1949, f. 102.
79 Ioan Nichin, op. cit., p. 325.
80 A. Şc. Gen. ,,Gheorghe Groza", Registrul de procese verbale. 1928-1949, f. 113, 123, 128, 132,
138, 143, 153, 159; vezi şi Anexe, Tabelul 18.
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Activitatea cadrelor didactice a fost apreciată de inspectorii şcolari,
care au vizitat cursurile susţinute de dascăli. Pe lângă devotamentul,
pregătirea profesională de excepţie, cadrele didactice s-au implicat în
amenajarea grădinii şcolare, au organizat numeroase activităţi culturaleducative cu copiii. Aceste rezultate s-au datorat în bună măsură strânsei
colaborări dintre instituţia şcolară, primărie şi biserică 81 .
În data de 20 martie 1941, s-a constituit Comitetul Şcolar pentru
Înfiinţarea Unei Cantine Şcolare. Din acest organism au făcut parte: Lazăr
loja (preot, preşedinte), Gheorghe Bărbuceanu (director şcolar, secretar),
membrii: Pavel Condea (primar), Ioan N. Ciupertea (preşedintele
Comitetului Şcolar), Elisabeta Bărbuceanu (învăţătoare), Maria Şodinca
(moaşă). Suma de 12.000 lei alocată de Prefectura Judeţului Arad a fost
utilizată pentru asigurarea zilnică a laptelui, pâinii şi zahărului celor 30-40
de copii82 .
Subinspectorul şcolar Petru Ugliş consemna, la 7 aprilie 1941, că
„Edificiul şcolar din două sale de învăţământ şi locuinţă pentru director
formează proprietatea Statului. Pretutindeni curăţenie şi ordine. Mobilier
şi material didactic suficient şi în stare bună. Arhiva, biblioteca se găsesc în
ordine. Este înfiinţată farmacia, cooperativa şi cantina şcolară. Cantina se
susţine din fondurile primite de la Prefectura Judeţului. Populaţia şcolară
recenzată este de 128 elevi, înscrişi 116, iar frecvenţi 109. Amenzile şcolare
sunt foarte rare şi se aplică în spiritul legii." 83 .
Subinspectorul şcolar P. Vârtaciu a verificat desfăşurarea
procesului instructiv-educativ la clasa mixtă II şi III a dlui Mihai Grigor,
fost titular la Şcoala Primară de Stat nr. 7 din Sighet, judeţul Maramureş.
Rezultatul strădaniilor sale a fost notat cu calificativul „bine" 84 • Din
Procesul verbal încheiat, în data de 15 octombrie 1942, de sus numitul
subinspector aflăm că dl director Gheorghe Bărbuceanu a fost concentrat
la 10 septembrie, iar la şcoală îşi defăşurau activitatea dascălii Elisabeta
Bărbuceanu şi Mihai Grigor.
În anul şcolar 1942-1943, au fost înscrişi 57 de elevi, în clasele I-IV,
iar în clasele V-VII, alţi 39. Frecvenţa şcolară era de 72%. La începutul lunii
ianuarie, directorul Gheorghe Bărbuceanu era deja la catedră, desfăşurând
lecţiile cu elevii claselor IV-VII. În cele două săli de clasă au fost expuse
portretele M.S. Regelui, M.S. Reginei, Marna Elena, al Mareşalului Ion
Antonescu şi a fost amenajat Colţul Eroilor. Alături de comunitate, acesta a
81

Idem, Registml de inspecţii. 1939-1949, II, f. 1-8; ,,Detaşări în învăţământul primar în
Arad", în Ştirea, Arad, 1939, 10 septembrie, p. 4.
A. Şc. Gen. ,,Gheorghe Groza", Registml de procese verbale. 1928-1949, f. 121.
Idem, Registml de inspecţii 1939-1949, II, f. 10.
Ibidem, f. 15-16
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colectat scaune destul de frumoase pentru „ Darul ostaşului", ,,Palatul
Invalizilor" şi a adunat îmbrăcăminte pentru elevii săraci 85 .
Din acelaşi an, a funcţionat în localitate o cantină şcolară 86 .
Subinspectorul şi inspectorul şcolar de îndrumare şi control pentru
cântare, muzică şi coruri şcolare, Virgil Lugojan, la 14 septembrie 1943, a
rugat pe dl. învăţător Nicolae Palade să coodoneze corul şcolar şi să-l
conducă la Sf. Liturghie.
În timp de război, potrivit Procesului verbal, din 23 octombrie 1943,
elevii coordonaţi de dascăli au colectat plante medicinale, au executat
lucrări în familiile celor concentraţi şi a văduvelor de război. Aceleaşi
activităţi pentru sprijinirea războiului au fost consemnate şi cu prilejul
inspecţiei din 15 august 1944. Alături de Gheorghe şi Elisabeta
Bărbuceanu, Florentina Cojocaru şi Nicolae Palade, şcolarii au participat la
cositul ierbii, confecţionarea unui gard, îndiguirea văii, au susţinut serbări
a căror venituri le-au depus în fondul cantinei. Au colectat plante
medicinale: 10 kg de muşeţel, 10-15 kg de tei, cozi de cireşe, mentă, coada
calului, coada şoricelului, sunătoare, au întreţinut grădina şcolii 87 .
Noii membrii ai Comitetului Şcolar, desemnaţi în 5 decembrie 1943,
au fost Pavel Şodinca şi Leontin Groza. Peste doi ani, la 17 iunie 1945, au
fost numiţi alţii: I. Nuţu Ciupertea, Dănilă Condea şi Vasile Draghici88 .
Cadrele didactice de la Şcoala de Stat din Moneasa au fost
convocate într-o şedinţă în care li s-a adus la cunoştinţă că era de datoria
lor să se debaraseze de vechile metehne burgheze şi să acţioneze pentru
ridicarea culturală a oamenilor muncii89 .
Inspectorul şcolar judeţean în urma solicitărilor celui din Timişoara,
Pavel Bosica, a participat, în data de 23 iunie 1945, la susţinerea gradului I
a învăţătorului director Gheorghe Bărbuceanu. Acesta a obţinut gradul II
la 1 septembrie 1941, prin Decizia nr. 68.870/1942, iar prin Decizia nr.
81.545/1942, data înaintării i-a fost rectificată pe 8 septembrie 1938. Avea
astfel 5 ani de la primirea gradului II în învăţământ. Aprecierile faţă de
munca neobositului învăţător au fost consemnate de sus numitul
inspector, textul fiind reprodus în capitolul referitor la biografia lui
Gheorghe Bărbuceanu9o_

Ibidem, f. 17-18, 22, 25-26.
Planul real de activitate al prefecturei judeţului Arad pe anii bugetari 1942/43, 1943/44, 1944/45,
voi. I, p. 167.
87 A. Şc. Gen. ,,Gheorghe Groza", Registrul de inspeC(ii 1939-1949, f. 29-31, 40-41.
88 Ibidem, f. 135, 146.
89 Ibidem, f. 164.
90 Ibidem, f. 53-56.
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Sinteza inspecţiilor realizate în anul 1945 de pretorul plasei Sebiş a
consemnat o funcţionare optimă a tuturor unităţilor şcolare, fapt datorat
implicării autorităţilor locale91 .
În anul şcolar 1945/1946, la şcoala din Moneasa îşi desfăşurau
activitatea: la clasele I-II: Elisabeta Bărbuceanu; clasa a III-a: Demetra
Popa; clasele IV-V: Nicolae Palade; clasele VI-VII: Gheorghe Bărbuceanu.
Populaţia şcolară număra 85 de elevi92 .
În urma inspecţiei efectuate, învăţătorului director Gheorghe
Bărbuceanu i s-a acordat gradaţia de merit în învăţământul primar
începând cu 1 aprilie 194693.
În temeiul delegaţiei inspectorului general Pavel Bosică, Ioan
Balaban, subinspector şcolar al plasei Sebiş, a efectuat inspecţia de gradul I
dnei Elisabeta Bărbuceanu. Aceasta a obţinut gradul II la 1 septembrie
1945, da ta fiind rectifica tă prin decizie ministerială din 1 septembrie 1941.
Inspectorii şcolari au elogiat activitatea profesională şi implicarea în viaţa
comunitătii
si
a celei sătesti
. scolare
'
'
. a d-nei Bărbuceanu. ,,Predarea s-a făcut
metodic şi cât de intuitiv, ceea ce denotă că învăţătorea era temeinic
pregătită. Apreciind spiritul gospodăresc şi râvna depusă de soţii
Bărbuceanu, pentru bunul mers al şcolii conduse de dânşii îi notez pe
amândoi cu „foarte bine". Aceasta a organizat serbări, cete de colindători,
a susţinut conferinţe. Lucrarea de grad a fost o schiţă monografică a
Monesei, în care consemna legendele, datele istorice, obiceiuri şi tradiţii,
portul şi aspecte demografice. La 1 septembrie 1946, i s-a conferit gradul I
în învăţământul primar94 •
Învăţătorului Nicolae Palade, i s-a efectuat inspecţia de gradul I.
Acesta „este absolvent al Şcolii Normale din Arad, seria 1930. A fost numit
titular provizoriu în învăţământul primar pe data de 1 septembrie 1934
prin decizia ministerială nr. 139.317/1934. Definitivatul i-a fost acordat de
Ministerul Educaţiei Naţionale pe 1 septembrie 1937, prin Ordinul nr.
190.294/1937. A fost înaintat la gradul II prin decizia ministerială nr.
149.353/1943, pe 1 septembrie 1942". Acesta se ocupa de pregătirea
corului de elevi, conducea cooperativa, a fost director al Căminului
Cultural din Moneasa. Lucrarea de grad s-a numit „Resursele economice
ale regiunii Moneasa". I s-a acordat gradul I la 1 septembrie 1947, cu
calificativul „foarte bine" 95 . Situaţia şcolară între anii 1924-1948 a fost
evidenţiată în Registrele matricole.
91

S.J.A.A.N., F.P.].A., Acte aditive, dos. 133/1945, f. 145; Ibidem, dos. 512/1944, f. 21-27, 43.
A. Şc. Gen. ,,Gheorghe Groza", Registrul de inspeeţii. 1939-1949, f. 61.
93 Ibidem, f. 71.
94 Ibidem, f. 75-77.
95 Ibidem, f. 96-99.
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Din 11 ianuarie 1949, întregul inventar al şcolii a fost predat de
Gheorghe Bărbuceanu lui Nicolae Palade96 .
Reforma învătământului din 1948 a divizat ciclul de învătământ în
două: ciclul primar cu clasele I-IV şi ciclul gimnazial cu clasele V-VII.
Aceste prevederi legislative au fost aplicate, încă din anul şcolar 1948-1949.
La ciclul primar, îşi desfăşurau activitatea instructiv-educativă doi dascăli,
iar la cel gimnazial, profesori. Ciclul gimnazial a fost frecventat şi de elevii
din localităţile învecinate: Rănuşa, Dezna, Buhani, Slatina, Neagra, Laz şi
I

I

Zugău.

Pe atunci, elevii ciclului gimnazial mergeau după amiaza la şcoală.
Sporirea numărului lor cu cei veniţi din alte aşezări, spaţiile mici oferite de
edificiu şcolar i-au determinat pe dascăli să recurgă la acest program. Cei
veniţi au fost cazaţi la Internatul Şcolar, amenajat la Vila 4, fosta Balogh.
Activităţile instructiv-educative şi manageriale se desfăşurau sub
îndrumarea directorului Nicolae Palade. Organigrama din anul şcolar
1948/1949 cuprindea următoarele cadre didactice: Învăţători: Elisabeta
Bărbuceanu (clasele I-III), Nicolae Palade (clasele II-IV); Profesori: Nicolae
Palade - director, profesor de limba română, Cornelia loja - profesor
matematică-fizică-geografie, Leonid Naista - profesor limba rusă, biologie,
educatie fizică97_
În anul şcolar 1949/1950, ciclul gimnazial a funcţionat cu un efectiv
total de trei clase (V, VI, VII), coordonat de profesorii: Nicolae Palade director, prof. limba română; Cornelia loja - prof. matematică, fizică;
Adriana Ciorogaru - prof. biologie, chimie; Traian Grosu - prof. istorie,
geografie; Leonid Naista - prof. limba rusă; Viorel Sava - prof. muzică, ed.
fizică; Ida Groza - secretară 98 .
Primii absolvenţi gimnazişti ai anului şcolar 1949 / 1950 au fost N.
!osana Brad (Dezna) - profesoară; Margareata Deac (Moneasa) - casnică;
Lazăr Dobre (Rănuşa) - funcţionar; Vasile Draghici (Moneasa) - profesor;
Maria Farco (Dezna) - funcţionară; Mihai Ferenţ (Moneasa) - profesor;
Terentie Gavra (Moneasa) - strungar; Ilarie Groza (Moneasa) - şofer; Irina
Groza (Moneasa) - casnică; Lazăr Groza (Moneasa) - tehnician textilist;
Spiridon Groza (Moneasa) - profesor; Cornel Şodinca (Moneasa) muncitor carieră; Iosif loja (Rănuşa) - şofer; Ioan Jidoi (Rănuşa) - şofer;
Eugenia Mârnea (Rănuşa) - casnică; Gheorghe Şodinca (Moneasa) profesor; Lidia Şodinca (Moneasa) - funcţionară; Pavel Şodinca (Moneasa)
I

96 A. Şc.

Gen. ,,Gheorghe Groza", Registrul de procese verbale. 1928-1949, f. 164.
Ibidem, f. 102.
98 A. Şc. Gen. ,,Gheorghe Groza", Registrul de inspeqii. 1939-1949, II, f. 113-114.
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- muncitor; Constantin Voian (Dezna) - muncitor; Dora Ageu (Dezna) casnică 99 .

Cadrele didactice care îsi
desfăsurau activitatea în anul scolar
'
'
,
1949/1950 au fost: Nicolae Palade - învăţător, director; Cornelia loja matematică, activităţi educative, chimie; Traian Grossu - istorie, geografie,
constituţie, activităţi educative, fizică; Viorel Sava; Aurora Grossu - limba
rusă; Maria Popescu - activităţi practice, ştiinţele naturii 100 .
În şedinţa Consiliului Pedagogic din 25 martie 1950, cadrele
didactice au decis ca responsabilitatea gestiunii Internatului să revină în
continuare lui Traian Grossu, iar aprovizionarea cădea în sarcina dnei Ida
Groza. Meniul săptamânal fixat pentru internat era: Luni: dimineaţa:
Mămăligă cu lapte; prânz: Supă de carne cu găluşte de griş şi Came cu sos
de ceapă şi cartofi; seara: Carne cu sos şi cartofi şi gogoşi cu marmeladă;
Marţi: dimineaţa: Mămăligă cu lapte; Prânz: supă de ouă şi Papricaş de
cartofi; Seara: Papricaş şi griş cu lapte; Miercuri: dimineaţa: Mămăligă cu
lapte; Prânz: Supă de cartofi şi Tăieţei cu nuci; Seara: salată orientală,
compot de mere; Joi: dimineaţa: mămăligă cu lapte; prânz: supă de carne
cu găluşte de griş şi carne friptă cu piure de cartofi; seara: came cu cartofi
şi mere; Vineri: dimineaţa: mămăligă cu lapte; prânz: supă de fasole şi
fasole bătută cu jumări de slănină; seara: fasole, ceai; Sâmbătă: dimineaţa:
mămăligă cu lapte; prânz: supă de tăieţei şi găluşte cu marmeladă; seara:
salată orientală, ceai101.
Programul internatului stabilit în şedinţa din 12 mai 1950 era: Ora
6-6,30 - deşteptarea; 6,30-7,30 - spălarea; 7,30-7,45 - micul dejun; 7,45
plecarea la şcoală - 13,20; 13,40-14,30 - masa de prânz, liber; 14,30-16,30
meditaţie; 16,30-17 liber; 17-19 meditaţie; 19-20 cina; 20-21 - spălarea,
pregătirea pentru culcare 102 .
Atribuţiile extraşcolare ale fiecărui învăţător şi profesor au fost
stabilite în cadrul planului de muncă pe anul şcolar 1950-1951. Adriana
Ciorogariu se preocupa de amenajarea muzeului şi grădinii şcolare; Viorel
Sava, de sport şi organizarea programelor sportive şi artistice; Aurel
Maftei, cultură şi gazeta de perete a şcolii; Maria Popescu, pavazarea şcolii
- membru în Comitetul Internatului şi responsabil de alfabetizare; Ida
Groza, gestiunea internatului şi bibliotecii, igiena şcolară; Ion Dăncuş,
cercetarea catalogului; Ocikai Cristina, disciplina şi pavazarea internatului;

Idem, Registrnl matricol. An şcolar 1949-1950, f. nenr.; vezi
Idem, Şedinţele Consiliului Pedagogic. 1950-1951, f. 1-2.
101 Ibidem, f. 23-24.
102 Ibidem, f. 31-32.
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şi

Anexe, Tabelul 20.

Ştefania

Bogdan, aprovizionare cu alimente şi distribuirea lor la internat;
Cristina Barna, bucătăria internatului103 .
Odată cu preluarea conducerii de către Sfatul Popular Moneasa a
fost efectuat în luna decembrie a anului 1950 inventarul „ viu şi mort".
Autorităţile locale s-au străduit să asigure buna funcţionare a
învătământului local. La acea vreme, existau 19 analfabeti la Moneasa si 24
'
'
'
la Rănuşa. Cadrele didactice se deplasau deseori la casele acestora pentru
a-i învăta carte104 .
'
Directorul şcolii, Nicolae Palade a raportat autorităţilor locale că
instituţiile de învăţământ au fost amenajate pentru începerea anului şcolar
1951-1952, iar localul pentru internat a fost preluat de la Întreprinderea
U.T.A., insă necesita anumite reparaţii.
În anul şcolar 1951-1952, au fost înscrişi 114 elevi, din care 81 în
ciclul I şi 33 în ciclul al Ii-lea. Cu excepţia catedrei pentru matematici,
celelalte au fost complete10s.
Octavian Simon, secretarul comunal responsabil şi de internatul
şcolar a expus în şedinţa cadrelor didactice din 9 februarie 1951 că această
instituţie nu dispunea de bani pentru anul în curs şi că din pricina
raţionalizării, carnea era din ce în ce mai greu de procurat. Pentru
obţinerea acestora ar fi fost nevoie ca din 10 în 10 zile să fie înaintate la
Gurahonţ listele cu necesarul, lucru considerat imposibil. Mai mult,
internatul dispunea numai de lemne verzi. La acestea se mai adauga lipsa
apei până la 20 martie, fiindcă a îngheţat. Pe lunile ianuarie şi februarie s-a
primit de la Sfatul Popular suma de 95.107 lei, în condiţiile în care bursa
unui elev se ridica la 146.000 lei. Meniul nu se putea stabili, deoarece
alimentele nu au fost procurate la timp, iar carnea s-a scumpit. În situaţia
dată, directorul Nicolae Palade s-a ocupat de procurarea alimentelor
raţionalizate de la Cooperativă. În data de 30 martie 1951 s-a stabilit ca în
grădina internatului să fie cultivaţi cartofi, roşii, ceapă, morcovi, păstârnac,
pătrunjel, ridichi, salată, etc.106_
Ulterior, în 21 septembrie 1952, internatul a fost transferat în
localitatea Dezna. La 1 octombrie, Sfatul Popular a raportat că întregul
buget alocat întreţinerii acestuia a fost transferat amintitei comunelD7_
Dascălii au fost obligaţi să susţină o serie de conferinţe. Dintre
acestea menţionăm: Pe drumul înfloriri Patriei noastre din realizările
gospodăriri agricole colective (18 februarie 1951 ); Slăbirea lagărului imperialist
Ibidem, f. nenr.
A.P.M., Registru. Procese verbale de sesiuni ale Sfatului Popular Moneasa. 1950-1951, f. 6-16.
10s Ibidem, f. 50.
106 A. Şc. Gen. ,,Gheorghe Groza", Şedinţele Consiliului Pedagogic. 1950-1951, f. nenr.
107 A.P.M., Probleme de învăţământ-cultură. Anul 1952, f. 21.

103

104

319
https://biblioteca-digitala.ro

după

cel de-Al Doilea Război Mondial (15 martie); Lupta popomlui nostnt
împotriva asupritorilor, oglindită în poezia populară înainte de 23 august 1944
(17 martie); Chipuri de ostaşi roşii văzute de mari romancieri sovietici (29

martie) 108 .
Sfatul Popular al Raionului Gurahonţ a solicitat Şcolii Elementare
Moneasa ca până la data de 1 august 1952 să fie predate Cooperativei
plantele medicinale colectate, pentru care se va plăti preţul convenit109 •
Din anul şcolar 1952-1953, la Moneasa a funcţionat ciclul primar.
Cel gimnazial s-a desfăşurat la Dezna, unde se mutase şi Internatul.
Situaţia a fost reiterată de inspectorului metodist raional Gheorghe
Marţian, prezent la Şcola Elementară la data de 13 mai 1960. Acesta nota în
raportul său că şcoala funcţiona într-un local bine întreţinut, în două săli de
clasă, iar grădiniţa în alte două. Edificiul a fost recent electrificat, însă din
lipsa fondurilor, lumina nu a fost introdusă în toate sălile. Mobilierul
corespunzător, materialele didactice suficiente, atmosfera plăcută, sălile de
clasă încălzite, arhiva, registrele şi corespondenţa la zi, toate lăsau impresia
unei bune administrări a scolii. La acea vreme, cursurile erau frecventate
de 47 de elevi, distribuiţi în două clase. Una coordonată de învăţătorul
Nicolae Palade, ce cuprindea elevii claselor I-III, iar cea de-a doua,
respectiv clasele II-IV, de dascălul Filip Ilie. Printre recomandările
inspectorului s-a numărat mutarea grădiniţei în localul unde s-au
desfăsurat mai demult cursurile scolii confesionale romano-catolice,
'
'
pentru ca, în timp, în cea din Moneasa să fie cuprinşi elevii până în clasa a
VII-a no_
În şedinţa Consiliului Pedagogic din 10 martie 1962, s-a discutat
despre organizarea unor activităţi extraşcolare cu elevii în cursul zilei de
duminică, între orele 10-12. Printre cele propuse s-au numărat: vizite la
Casa Memorială „Gheorghe Groza", Uzina de Apă, S.C. Sântana-Nădlac,
Cariera de Marmură, etc. Astfel, în 25 martie, elevii au vizionat un film, în
28 martie, au făcut excursie la Cariera de Marmură, în 2 aprilie au vizitat
Muzeul „Gheorghe Groza", în 4 aprilie, au fost organizate activităţi
pioniereşti 111 .

A. Şc. Gen. ,,Gheorghe Groza", Şcdin/ele Consiliului Pedagogic. 1950-1951, f. nenr.
A.P.M., Probleme de îmiăfământ-cultură. Anul 1952, f. 9.
110 A. Şc. Gen. ,,Gheorghe Groza", Registru inspeqii 1960-2015, f. 1-6. Martor stă şi o
fotografie din colecţia de fotografii a dlui Ioan Crişan, despre generatia de elevi a anului
1957: rândul de sus: Florea Draghici, Daniel Şodinca, Roman Pop, Ioan Baruţa, Gherghe
Tigan, Valentin Tipei; rândul de jos: Luci Bama, Mărioara Voian, Ana Groza, Mariana
Oricai, Aurora Pasa, Dorina Groza, Florina Ciupertea, Aurica Ciupertea, Cristina Scrofan,
Mihai Perţa, Nicolae Palade; dascăl Dimitrie Bortiş.
111 Idem, Procese verbale 1961-1963, f. nenr.
lOb
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Din anul şcolar 1962-1963, a fost reorganizat ciclul gimnazial.
Edificiul şcolar a fost extins cu încă două clase. Elevii care au frecventat
cursurile şcolii din Moneasa au fost doar cei din cuprinsul comunei
Moneasa, respectiv localităţile Moneasa şi Rănuşa 112 •
Directorul Nicolae Palade, în 16 august 1962, a subliniat că erau
pregătite clasele şcolii din Rănuşa pentru începerea anului şcolar, iar
partea exterioară a edificiului a fost finalizată; stocul de lemne era asigurat
pentru iarna anului 1962-1963.
O problemă majoră a fost completarea catedrelor. Manualele
şcolare au fost comandate pentru toţi copiii din Moneasa şi Rănuşa. În acel
an au fost înscrişi 12 copiii în clasa I-a; 13, în a II-a; 14, în a III-a; 9, în a IVa; 23, în clasa a V-a; 17, în a VI-a. În timpul vacanţei a fost întreţinută
grădina şcolii prin munca elevilor 113 •
La sfârşitul lunii septembrie, în cadrul şedinţei cu părinţii elevilor
claselor a V-a şi a VI-a, s-a ridicat din nou problema înfiinţării unui
internat pentru cei 20 de şcolari din Rănuşa. Părinţii au fost dispuşi să
contribuie cu 100 lei şi să suplimenteze hrana. Conducerea şcolii a făcut
rost de pături şi lenjerie de la tabăra de pionieri. Internatul urma a fi
deschis la 15 octombrie 114 •
În Darea de seamă, din 18 decembrie 1962, întocmită de directorul
şcolii Nicolae Palade, reiese că la această înstituţie de învăţământ şi-au
desfăşurat activitatea 2 învăţători la clasele I-IV şi 3 profesori la clasele VVI. La clasele I-III a funcţionat Ilie Filip, la a II-IV-a, Nicolae Palade. Vasile
Draghici a predat la clasele V-VI limba română, rusă, istorie şi educaţie
fizică; Barbu Oarcea, limba franceză, ştiinţele agricole, desen şi caligrafie;
Florica Veselie, matematică, fizică, geografie şi ştiinţele naturii115 .
Inspectorul şcolar metodist raional Gheorghe Marţian a consemnat
în urma inspecţiei efectuată la 21 iunie 1963 că elevii claselor a V-a şi a VI-a
nu au reuşit să facă practica stabilită în planul de învăţământ din pricina
angrenării cadrelor didactice în alte activităţi. însă, unii au participat la
amenajarea curţii taberei regionale, alţii au pregătit expoziţia sfârşitului de
an, aflaţi sub supravegherea dascălilor Barbu Oarcea şi Florica Veselie. în
perioada de vară, elevii erau invitaţi să participe la diverse activităţi
organizate în zilele de marţi, joi şi duminică în tabăra locală116.
În anul şcolar 1963-1964, au fost înscrişi 115 elevi (clasa I: 14; clasa a
II-a: 13; clasa a III-a: 14; clasa a IV-a: 13; clasa a V-a: 21; clasa a VI-a: 24;
Felicia Aneta Oarcea, Spiridon Groza, op. cit., p. 156.
A.P.M., Şedinţe de lucru ale Comitetului Executiv. 9. I. 1962-18 XII 1962, f. 167-170.
114 A. Şc. Gen. ,,Gheorghe Groza", Procese verbale 1961-1963, f. nenr.
115 A.P.M., Şedinţe de lucru ale Comitetului Executiv. 9. I. 1962-18 XII 1962, f. 292-293.
116 A. Şc. Gen. ,,Gheorghe Groza", Registru inspecţii. 1960-2015, f. 7.
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clasa a VII-a: 16). Dintre aceştia 22 de elevi erau din Rănuşa şi 5 din
Slatina 11 7.
La 23 februarie 1964, inspectorii şcolari Constantin Duşan, Vasile
Zoican şi Gheorghe Marţian au vizitat Şcola Generală din Moneasa. Cu
acest prilej, au constatat că era nevoie de noi săli de clasă care să cuprindă
elevii clasei a VIII-a din următorul an şcolar. Directorul Vasile Draghici a
procurat o parte din materialele de contrucţii, dar era nevoie şi de
contribuţia Sfatului Popular.
Din următorul an şcolar a fost mărit numărul claselor, potrivit
consemnărilor, din 22-24 aprilie 1965, a inspectorilor Vasile Zoican şi
Gheorghe Martin. La cele două existente s-au adăugat alte două amenajate
din locuinţa de serviciu a dascălilor, iar două au fost consuuite. În cele şase
săli, cei 132 de elevi ai claselor I-VIII îşi puteau desfăşura activitatea în
condiţii optime11s.
În anul şcolar 1965-1966, au fost înscrişi 141 de elevi. Învăţătorul
Nicolae Palade coordona activitatea claselor I-III, Ilie Filip a claselor II-IV,
Reiter Ileana preda matematică şi fizică; Ilarie Jidoi, limba franceză, chimie,
fizică şi desen; Cezar Vasilescu, limba română; Lucreţia Jidoi, ştiinţele
naturii şi agricultura; Maria Dobre, geografia, caligrafia şi sportul;
directorul Vasile Draghici, limba română şi educaţia fizică 119 .
Cu prilejul inspecţiei de lucru a vicepreşedintelui Comitetului
Executiv Raional, Moise Zdriscă, inspectorul metodist Vasile Zoican a
apreciat activitatea frumoasă desfăşurată în învăţământ, însă a solicitat
procurarea unor jgheaburi de scurgere a apei la noul edificiu al şcolii şi
repararea celor de la vechea şcoală; repararea şarpantei şcolii vechi;
amplasarea gardului împrejmuitor de 120 m. La unitatea de învăţământ
din Rănuşa se impunea executarea tencuielii exterioare şi confecţionarea
unui gard în jurul şcolii.
Functionarea în bune conditii a institutiilor de învătământ a fost
condiţionată' de linele reparaţii.' În vara 'anului 1966, s-a decis
confecţionarea a 80 m de burlane (23 iunie), vopsirea geamurilor, uşilor şi
mobilierului până în 20 august şi construirea unui gard de 50 m până la 15
iulie. În satul Rănuşa, autorităţile au dispus refacerea coşurilor, repararea
burlanelor şi spoitul interior al edificiului, confecţionarea unui rezervor
pentru apă cu jet120_
Idem, Procese verbale 1961-1963, f. nenr.
Idem, Registru inspecţii. 1960-2015, f. 26-27; A.P.M., Nicolae Palade, Monografia comunei
Moneasa, 1964, manuscris, f. 6.
119 A. Şc. Gen. ,,Gheorghe Groza", Registru inspec/ii. 1960-2015, f. 36-44.
120 A.P.M., Registrul de Procese Verbale ale sesiunii Sfatului Popular Moneasa. 1956-1967, f. 4546, 50.
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La
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Clasa Inscrişi
I
24
II
6
15
III
IV
13
20
V
VI
21
21
VII
Sursa: nota 121.

şcolară

era următoarea 121 :

Promovaţi

24
6
15
13
17
19
20

În anul 1966, instituţia de învăţământ a beneficiat de o dotare în
valoare de 8.000 lei.
Dintre absolvenţi, în perioada 1964-1966, 40 au continuat studiile:
16 elevi - liceul; 7 - liceul industrial; 17 - şcoli profesionale. De asemenea,
unii s-au orientat spre profesii precum: un cercetător la Institutul de Calcul
din Bucureşti; nouă profesori şi învăţători; patru ofiţeri superiori; un
doctor; şase ingineri; peste 30 de muncitori calificaţi 122 .
La sfârşitul trimestrului al II-iea al anului 1968, populaţia şcolară
din Moneasa era următoarea: clasa I: 11 elevi; clasa II: 11 elevi; clasa III: 24
elevi; clasa IV: 6 elevi. Clasele II-III erau coordonate de învăţătorul Iosif
Cardoş, iar clasele I-IV de Nicolae Palade. Clasa a V-a era formată din 28
de elevi, iar diriginte era d-na profesor Dorina Cociuba; clasa VI: 23 elevi,
diriginte Maria Dobre; clasa VII: 13 elevi, diriginte Caesar Vasilescu; clasa
VIII: 17, diriginte Reiter Ileana. În total erau 133 de elevi rămaşi înscrişi 123 .
Inspectorul judeţean teritorial, Teodor Paraschivescu a participat,
în zilele de 30-31 mai 1968, la evaluarea solicitată de d-na Dorina Cociuba
în vederea obţinerii definitivatului la ştiinţele naturii. Absolventă a
Facultăţii de Ştiinţe Naturale din cadrul Institutului Pedagogic din
Timişoara, promoţia 1967, d-na Dorina Cociuba a fost apreciată pentru
activitatea sa prin cuvintele: ,, ... Manifestă mult tact pedagogic şi capacitate
de muncă, o apropiere psihică demnă de un pedagog, expunerea sa este
caldă şi plină de puternice stimulente pentru o activitate creatoare".
Alături de elevi a participat la strângerea plantelor medicinale, la
amenajarea terenului sportiv, a organizat cercul „ Tinerilor naturalişti". Cu
elevii cercului a îmbogăţit baza material-didactică a şcolii, confecţionând
ierbare, insectare, precum şi planşe cu diverse tematici: circulaţia sângelui,
stomacul la rumegătoare, etc.124.
Arhiva Şc. Gen. ,,Gheorghe Groza", Caiet pentru procese verbale. 1966-1970, f. nenr.
A.P.M., Nicolae Palade, Monografia comunei Moneasa, f. 7.
123 S.J.A.A.N., Consiliul Popular al Comunei Moneasa. Biroul Executiv, 1 ianuarie 1968-31
decembrie 1968, dos. 4-5, f. 118.
124 A. Şc. Gen.,,Gheorghe Groza", Registru inspecţii. 1960-2015, f. 61-67.
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La începutul anului şcolar 1968-1969, Consiliul local a analizat
raportul întocmit de conducerea şcolii. Comitetul Executiv împreună cu
cel şcolar au luat o serie de măsuri. Dintre ele amintim: curăţarea şi
repararea edificiilor, aprovizionarea cu lemne, executarea comenzilor
pentru manualele şcolare. S-a dispus repararea robinetului de apă de la
şcoala din Moneasa şi finalizarea construirii unei fântâni cu apă potabilă
pentru elevii din satul Rănuşa. Comitetul Executiv a lua măsuri pentru
amenajarea terenului de sport din faţa şcolii, în limita fondurilor
existente125 .
În şedinţa Consiliului Pedagogic, din 20 septembrie 1968,
profesorul Gheorghe Şodinca a ridicat problema organizării în curtea şcolii
a unei baze sportive provizorii, iar o sală să fie amenajată pentru
gimnastică. Întrunite în şedinţa din 5 mai 1969, cadrele didactice au
prezentat diverse opinii în privinţa modalităţilor de utilizare a mijloacelor
audio-vizuale. D-na Dorina Cociuba a arătat că folosirea observaţiei
microscopice contribuie la o mai bună fixare a cunoştinţelor. Cornel Balaci
a subliniat că utilizarea diafilmului la lecţiile de geografie duce la
aprofundarea cunoştiinţelor şi dezvoltarea spiritului de observaţie a
elevilor. Dl profesor Ilarie Jidoi confirma eficienţa magnetofonului la
lecţiile de limbă franceză în vederea obţinerii unei pronuţii cât mai
corecte126 .
Inspectorul şcolar judeţean, Dumitru Mărcuţ a participat la lecţiile
susţinute de învăţătorul Iosif Cardoş, în vederea obţinerii gradului II.
Acesta a absolvit Liceul Pedagogic din Cluj, în anul 1958. Pe lângă
activitatea instructiv-educativă, dascălul a deţinut funcţia de inspector în
cadrul Comitetului Raional pentru Cultură şi Artă, timp de patru ani, a
sprijinit acţiunile Casei de Cultură din Sebiş şi a Căminului Cultural din
Moneasa. Întreaga sa activitate a fost apreciată cu calificativul „foarte
bine"127_
La începutul anului şcolar 1968-1969, Comitetul Executiv împreună
cu conducerea şcolii au luat o serie de măsuri cu caracter administrativ.
Dintre ele menţionăm: curăţarea şi repararea edificiilor, aprovizionarea cu
lemne, executarea comenzilor pentru manualele şcolare; repararea
robinetului de apă de la şcoala din Moneasa, amenajarea terenului de

125

S.J.A.A.N., Consiliul Popular al Comunei Moneasa. Biroul Executiv, 1 ianuarie 1968-31
decembrie 1968, dos. 4-5, f. 151-152.
126 A. Şc. Gen.,,Gheorghe Groza", Caiet pentru procese verbale. 1966-1970, f. nenr.
127 Idem, Registru inspecţii. 1960-2015, f. 79-82.
324
https://biblioteca-digitala.ro

sport din faţa şcolii, în limita fondurilor existente, precum şi finalizarea
construirii unei fântâni cu apă potabilă pentru elevii din satul Rănuşa 128 .
Potrivit Hotărârii Comitetului Executiv nr. 5/17 iulie 1970, cei
prezenţi au decis sprijinirea conducerii şcolii pentru asigurarea unei bune
frecvenţe în anul 1970-1971, luarea măsurilor pentru aprovizionarea cu
combustibilul necesar, curăţirea şi repararea localurilor, repararea
mobilierului, aprovizionarea cu apă potabilă a elevilor129 •
Conţinutul Hotărârii nr. 7, din 25 septembrie 1970, făcea referire la
procurarea unor materiale în valoare de 7.000 lei în scopul continuării
lucrărilor de edificare a noii scoli din Rănusa 130 • Prin contributia voluntară
a localnicilor comunei, adoptată prin H.C.M. nr. 1793, din 1965, a fost
executată o mare parte a construcţiei 131 •
În zilele de 17-18 mai 1972, dl profesor Cornel Bejan, în urma
solicitării pentru susţinerea definitivatului în învăţământ la limba şi
literatura română, a fost inspectat de către dl profesor Valerian
Plămădeală. Activitatea instructiv-educativă şi cea culturală a fost
remarcată atât de sus numitul, cât şi de comunitatea locală.
Şodinca Gheorghe, profesor de educaţie fizică şi sport, la rândul
său, a cerut obţinerea gradului II. În urma inspecţiei efectuate de Soos
Ştefan, dl profesor a fost apreciat pentru activitatea instructiv-educativă,
dar şi pentru cea „social-obştească şi cultural-sportivă". în acea perioadă,
acesta deţinea funcţia de preşedinte al Comitetului Cultural Sindical şi
secretar al Comisiei de Judecată, organism care funcţiona în cadrul
Consiliului Popular Moneasa, precum şi cea de preşedinte al Asociaţiei
Sportive„ Bradul" 132.
Prin Decizia nr. 40, din 23 iunie 1972, Consiliul a aprobat începerea
lucrărilor de constructie
În anul scolar
1972. a clădirii atelierelor scolare.
'
'
1973, conform Raportului privind desfăşurarea activităţii de pregătire tehnicoproductivă a elevilor în anul şcolar 1972-1973, au fost introduse acest tip de
acţiuni la clasele a VII-a şi a VIII-a. Timpul alocat era de 2 ore/ săptămână.
Pentru început elevii au împletit 168 m 2 sârmă pentru plasa de gard,
realizând un venit de 564 lei. Atelierele au fost dotate încă din anul scolar
anterior, cu unelte necesare în valoare de 1.752 lei. În acest an, cond~cerea
,

,

128

I

S.J.A.A.N., Consiliul Popular al Comunei Moneasa. Biroul Executiv, 1 ianuarie 1968-31
decembrie 1968, dos. 4-5, f. 151-152.
129 Idem, Consiliul Popular al Comunei Moneasa. nr. 2, Lucrări privind organizarea şi
desfăşurarea şedinţelor Biroului Executiv şi a sesiunilor Consiliului Popular al comunei Moneasa 1
ianuarie 1970-31 decembrie 1970, f. 54-55.
130 Ibidem, f. 42.
131
A.P.M., Consiliul Popular. Comuna Moneasa. Hotărâri. Decizii. Instrucţiuni foruri tutelare, 1
ianuarie 1970 - 31 decembrie 1970, voi. 1, f. 28.
132 A. Şc. Gen.,,Gheorghe Groza", Registru inspecţii. 1960-2015, f. 83-87.
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şcolii şi-a

propus angrenarea elevilor în activităţi de tâmplărie, cioplit în
marmură, lăcătuşerie şi ţesut covoare. De la Cariera de Marmură au fost
promise o forjă şi unelte. Prin grija Comitetului Executiv au fost
confecţionate două războaie de ţesut. Elevii au participat la culesul
măcieşelor şi al porumbului. Banii obţinuţi au fost depuşi într-un cont la
C.E.C.
Prin Decizia nr. 45, din 21 august 1972, Comitetul Executiv a
aprobat funcţionarea următoarelor ateliere şcolare: tâmplărie, mozaicărie şi
sculptură în marmură, ţesut covoare, tricotaje. Primele două erau
coordonate de Petru Ardelean, sculptura de marmură de Terentie Dronca,
iar ultimele de Elena Gabor, din Moneasa 133_
În urma Deciziei nr. 17/1975, atelierele şcolare urmau a beneficia
de o instalaţie electrică. Termenul de finalizare a lucrărilor era 15
septembrie134 .
Profesorul de istorie-geografie, Eugen Bela, a fost inspectat, în data
de 29 martie 1973, de Corneliu Stănculescu, inspector de specialitate la
Inspectoratul Şcolar Judeţean Arad. Acesta a apreciat activitatea sus
numitului dascăl, fapt care i-a permis prezentarea la examenul de
definitivat, ce urma a se desfăşura în cursul lunii iulie.
La 29 mai acelaşi an, şi profesorul de limba şi literatura română,
Vasile Dragici a fost evaluat de Ioan Dalea, conferenţiar la I.C.P.P.D. filiala Timişoara, în vederea obţinerii gradului II. Cel din urmă a
consemnat următoarele ,, ... este un cadru didactic devotat şcolii, munceşte
cu simţ de răspundere în toate sectoarele vieţii, se bucură de stimă şi
aprecire, fapt pentru care calificăm întreaga muncă cu calificativul „foarte
bine". Pe lângă activitatea didactică, acesta era directorul Căminului
Cultural, deputat în Consiliul Popular Moneasa, membru al Comitetului
Executiv, locţiitorul secretarului Comitetului Comunal P.C.R.BS
Conform Hotărârii nr. 1 a Consiliului Popular al Comunei
Moneasa, din 20 ianuarie 1974, cei prezenţi au decis alocarea a 10.000 lei

S.J.A.A.N., Consiliul Popular al Comunei Moneasa. ·'iroul Executiv. Lucrări privind
organizarea şi desfăşurarea sesiunilor Consiliului Popular .: •l şedinţelor Biroului executiv al
Consiliului Popular (convocatoare, procese-verbale, rapoarte, a,.,-; de seamă, informări), 1 ianuarie
1971-31 decembrie 1971, f. 21-22, 39, 41, 76.
134 Idem, Consiliul Popular al Comunei Moneasa, Acte de la dosarul cuprinzând lucrări privind
organizarea şi desfăşurarea sesiunilor Consiliului Popular (convocatoare, procese-verbale, rapoarte,
dări de s_eamă, informări), 1 ianuarie 1975-31 decembrie 1975, voL 7, f. 27.
135 A. Şc. Gen.,,Gheorghe Groza", Registru inspecţii. 1960-2015, f. 90-94.
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din contribuţia voluntară a localnicilor în scopul amenajării unm
labotaror136 •
La 25-26 februarie 1975, d-na profesor Dorina Cociuba a primit
inspecţia d-nei Paula Murgăşeanu, pe atunci lector I.C.P.P.D. Timişoara, în
vederea obţinerii gradului II în învăţământ. Activitatea remarcabilă de la
clasă a fost completată de cea metodico-ştiinţifică şi socio-culturală. A fost
responsabila colectivului de catedră al profesorilor de ştiinţe, fiind
preocupată de planificarea şi organizarea activităţii metodice din şcoală; de
îmbunătăţirea bazei didactice, confecţionând planşe pentru lecţiile de
recapitulare; de organizarea lectoratelor cu părinţii; participarea la
cercurile de reciclare; răspundea de biblioteca sătească; a fost deputat
comunal şi membră a comisiei de femei; etc. Întreaga activitate a fost
apreciată cu calificativul „foarte bine" 137 •
Procesul instructiv-educativ desfăşurat de profesorul de geografie
Eugen Preda a fost evaluat de profesorul metodist Grigore Hurmuz, la 27
mai 1975, cu prilejul inspecţiei pentru obţinerea definitivatului în
învăţământ. Activitatea didactică, metodico-ştiinţifică şi cea socialculturală a fost apreciată de către sus numitul dascăl metodist, fapt ce i-a
permis înscrierea la examen138~
Conducerea locală a adus la cunoştinţa celei şcolare, la 17
septembrie 1976, faptul că îi punea la dispoziţie încă două camere de la
Grădiniţa de copii „care au fost formate prin despărţirea unei săli mari ce
exista în acea clădire", terenul sportiv din faţa şcolii, dar şi o parte din
parcela de pământ cuprinsă între casa lui Moroşteş Teodor şi birourile
Meteo139 .
La 28 mai 1977, d-na profesor de limba română, Neli Condea, a fost
verificată de inspectorul de specialitate Silvius Cureteanu pentru a se
putea prezenta la examenul de definitivat în învăţământ. Activitatea
didactică şi metodică a fost completată de cea culturală, fiind implicată în
pregătirea formaţiei de dansuri, în cea vocală, dar şi ca vicepreşedinte a
organizaţiei „Şoimii patriei" 140_
În 7 iunie a aceluiaşi an, şi d-na profesor de geografie Floarea Brad
a fost evaluată de inspectorul de specialitate Aurel Ardelean, în vederea
posibilităţii de a participa la examenul de definitivat. Activitatea
S.J.A.A.N., Consiliul Popular al Comunei Moneasa, Acte de la dosarul cuprinzând lucrări
privind organizarea şi desfăşurarea sesiunilor Consiliului Popular (convocatoare, procese-verbale,
rapoarte, dări de seamă, informări), 1 ianuarie 1974-31 decembrie 1974, f. 4, 21-22.
137 A. Şc. Gen.,,Gheorghe Groza", Registru inspecţii. 1960-2015, f. 98-102.
138 Ibidem, f. 103-104.
139 A.P.M., Consiliul Popular Moneasa. 1976. Corespondenţa cu alte instituţii, f. nenr.
140 A. Şc. Gen.,,Gheorghe Groza", Registru inspecţii. 1960-2015, f. 109-111.
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instructiv-educativă

a fost apreciată graţie prezentării ştiinţifice şi metodice
ireproşabile. Aceasta a fost completată de expunerea unor referate, lecţii
didactice, dar şi de implicarea socială şi culturală 141 .
La 26 mai 1978, directorul şcolii Vasile Draghici a fost inspectat de
prof. gradul II, director la Şcoala Nr. 9 Arad, Anton Ilica, în vederea
obţinerii gradului II în învăţământ la limba şi literatura română. Acesta
consemna că dascălul îndeplinea funcţia de director din anul 1962, ,,are o
bună pregătire profesională, ... în acest an a organizat un punct muzeistic
şi etnografic cu elevii ... se bucură de frumoase aprecieri din partea
organelor locale".
În aceeaşi zi, a fost inspectat şi profesorul de limba şi literatura
română, Cornel Bejan. La rândul său, a fost apreciat pentru activitatea
didactică, metodică şi culturală desfăşurată de-a lungul anilor, ceea ce i-a
dat dreptul de a participa la examenul de gradul IJ1 42 .
Din 1979, potrivit consemnărilor directorului Spiridon Groza, la
şcoală au fost demarate lucrările de demolare a magaziei de lemne, în acel
spaţiu urmând a fi construite laboratoarele143_
Consiliul Popular al Comunei Moneasa a decis, în 18 februarie
acelaşi an, angajarea lui Ştefan Doca pe postul de îngrijitor pe o perioadă
nedeterminată, înlocuind-o pe Mărioara Crişan. Ulterior, în 9 octombrie,
primarul Teodor Beniuc a semnat decizia de numire a Cristinei Ciupertea,
ca femeie de serviciu la Şcoala Generală din Moneasa 144 .
Următorul deceniu a coincis cu lucrări de extindere a spaţiului
şcolii. Energicul director, Spiridon Groza, sprijinit de autorităţile locale, a
reuşit amenajarea a încă două săli de clasă şi laboratoare. Modernizările au
fost finalizate la începutul anului 1980145_
Gavrilă Draghici, profesor de limba română, a fost inspectat, la 12
mai 1980, de lector dr. Lucia Atanasiu, în vederea obţinerii gradului II.
Aceasta consemna că „În cadrul comunei este apreciat ca un om harnic,
inteligent, inimos şi cu o comportare morală exemplară ... se dovedeşte a fi
un cadru didactic cu un înalt simţ al răspunderii civice, inimos, care ştie să
răspundă promt şi cu bunăvoinţă cerinţelor şcolii şi comunei" 146.
În aceeaşi zi a fost inspectat şi învăţătorul Barie Jidoi, absolvent al
Liceului Pedagogic din Arad, promoţia 1952, de către învăţătorul metodist
Ibidem, f. 112-113.
Jbidem, f. 117-120.
143 A.P.M., Consiliul Popular Moneasa, Şedinţe de Birou Executiv. 26.01. 1979-5.01.1980, f. neru.
144 Ibidem
145 Colecţia de documente şi fotografii a familiei Dănilă Groza, Autobiogrtifie Dănilă Groza,
fost primar al Monesei (1961-1980), manuscris, f. 2.
146 A. Şc. Gen.,,Gheorghe Groza", Registru inspecţii 1960-2015, f. 125-128.
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Constantin Duşan. Domnul învăţător a predat limba franceză la clasele VVIII şi limba rusă la clasele VII-VIII. Evaluatorul a consemnat că
„Priceperea şi tactul pedagogic şi-au spus cuvântul în organizarea bună a
lecţiilor, cu structuri metodice corespunzătoare sarcinilor didactice
fundamentale ale temelor şi lecţiilor susţinute". Acesta a fost implicat în
viaţa comunităţii, fiind preşedinte al Comisiei de Judecată de pe lângă
Consiliul Popular şi preşedinte al Comitetului Sindical Comunal147 .
La 20 decembrie 1982, învăţătorul Vasile Draghici a fost inspectat
de cel metodist Constantin Duşan pentru obţinerea gradului I în
învăţământ. Activitatea didactică, cea obştească şi culturală au fost
apreciate cu calificativul „foarte bine" 148 .
Profesorul de matematică-fizică, Mircea Coroi, a fost evaluat, la 16
decembrie 1983, de către profesorul de matematică-fizică Virgil Bâţi.că de
la Liceului Industrial Sebiş, obţinând calificativul „foarte bine".
Următoarea inspecţie a fost efectuată de inspectorul şcolar Alexandru
Blaga, în data de 17 mai 1985. Activitatea metodico-didactică, culturală şi
cea de director au fost notate cu 10149_
Dintr-un raport întocmit, în 14 iunie 1987, aflăm că în anul şcolar
1986-1987, la unitatea de învăţământ din Moneasa au fost înscrişi, în
primul trimestru, în clasele I - IV, 39 de elevi (clasa I: 16; clasa a II-a: 5;
clasa a III-a: 9; clasa a IV-a: 9). Dintre ei, unul a rămas corigent la mai mult
de trei materii. În clasele V-VIII au fost înscrişi 72 de elevi (clasa a V-a: 19;
clasa a VI-a: 23; clasa a VII-a: 17; clasa a VIII-a: 13).
Directorul Şcolii Generale din Moneasa, Mirea Coroi şi-a arătat
nemulţumirea faţă de neimplicarea în lucrările de finalizare a canalizării,
propunând ca săpărurile să fie executate de părinţii elevilor şi cetăţeni
chiar şi noaptea pentru a nu pereclita traficul rutier 150 .
Domnul învăţător Ioan Voian a fost inspectat, la 9 decembrie 1994,
în vederea obţinerii gradului didactic I, de o comisie compusă din: Doina
Calanfirescu, profesor de pedagogie, gradul I, Şcoala Normală „Dimitrie
Ţichindeal" Arad; Circa Sikora Mircea, profesor de matematică, gradul I,
Şcoala Normală „Dimitrie Ţichindeal" Arad; Viorel Binchiciu, învăţător,
gradul I, inspector la Inspectoratul Şcolar Judeţean Arad. Aceasta a
apreciat activitatea metodico-didactică şi ştiinţifică precum şi feedback-ul
învăţător - elevi1s1.
Ibidem, f. 129-132.
Ibidem, f. 135-139.
149 Ibidem, f. 149-151, 154-155.
150 A.P.M., Consiliul Popular Moneasa, Lucrări privind organizarea şi desfăşurarea
Biroului Executiv, 1.01.1986-31.12.1987, f. 17, 49-50.
151 A. Şc. Gen.,,Gheorghe Groza", Registru inspecţii. 1960-2015, f. 174-177.
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şedinfelor

În şedinţa din 26 ianuarie 1995, aleşii locali au luat în discuţie ca
şcoala din Moneasa să fie poarte numele sculptorului şi pictorului local
Gheorghe Groza. Din anul 2000, instituţia de învăţământ a primit
denumirea de Şcola Generală „Gherghe Groza".
Din Nota de constatare întocmită la 29 mai 1995 de către directorul
Liceului din Sebiş, Spiridon Groza, şi d-na director a şcolii din Moneasa,
Dorina Cociuba, rezultă următoarele: structura de rezistenţă a şarpantei
Grădiniţei cu Program Normal este deteriorată în proporţie de 85%, fiind
afectată de incendiul din anii precedenţi, ea necesită înlocuirea elementelor
de rezistenţă; învelitoarea din ţiglă profilată este deteriorată; burlanele şi
jgheaburile sunt deteriorate în proporţie de 75%; au fost deteriorate un
număr de 13 ferestre, tencuielile exteri~are, în proporţie de 70%, soclurile
clădirii, tâmplăria uşilor, duşumeaua în două săli; nu existau trotuare în
jurul clădirii; iar instalaţia sanitară necesita reparaţii 152 .
La 21 mai 1996, dl Gavrilă Draghici, institutor, profesor de limba şi
literatura română, a susţinut lecţia deschisă pentru obţinerea gradului
didactic I în faţa comisiei compusă din: prof. dr. Vasile D. Ţâra,
Universitatea de Vest Timişoara; conferenţiar dr. Viorel Boldureanu,
Universitatea de Vest Timişoara; prof. gradul I, Ioan Onica, Liceul Teoretic
Sebiş 153 .
În următoarea zi a fost inspectată de profesorul metodist de gradul
I, Virgil Bâţică de la Liceul Teoretic Sebiş şi d-na Adina Brădean, profesor
de matematică-fizică, care dorea să obţină dreptul de a se prezenta la
examenul de definitivat în învăţământ. Acesta a apreciat activitatea
metodico-didactică şi ştiinţifică, precum şi dorinţa candidatei de
perfecţionare continuă 154.

Profesorul de limba şi literatura română, Cornel Bejan, a susţinut
lecţia deschisă şi lucrarea pentru obţinerea gradului didactic I, în data de
11 aprilie 1997, în faţa unei comisii formată din: prof. univ. dr. Iosif Cheie
(preşedinte), Universitatea de Vest Timişoara; prof. univ. Kiraly Francisc,
Universitatea de Vest Timişoasa; Zaharia Marta, profesor gradul I, Liceul
Teoretic Sebiş. În concluzii se consemna că „Profesorul Cornel Bejan este
pasionat de materia predată, respectându-şi astfel munca, elevii şi şcoala
din care face parte"1ss.
În 22 aprilie 1997, profesorul de fizică Horia Ilieş a fost inspectat de
profesorul de gradul I, Ioan Stan, inspector de specialitate la Inspectoratul
152 A.P.M., Consiliul Local al Comunei Moneasa (C.L.C.M.), Şedinţele Consiliului Local.
26.01.1995-18.12.1995, f. nenr.
153 A. Şc. Gen.,,Gheorghe Groza", Registru inspecţii. 1960-2015, f. 178-180.
154 Jbidem, f. 182-184.
155 Ibidem, f. 184-185.
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Şcolar Judeţean Arad, în vederea obţinerii definitivatului în învăţământ.
Apreciat pentru activitatea metodico-didactică, acesta a avut dreptul să
participe la examenul de definitivat, i~r în 14 decembrie 2005 avea să fie
inspectat în vederea obţinerii gradului didactic 1156 .
Diana Florea, profesor, inginer horticultor, a fost inspectată în ziua
de 20 mai 1999, în vederea obţinerii definitivatului, de către inspectorul de
specialitate de la Inspectoratul Şcolar Judeţean Arad, fiind apreciată
pentru modul de desfăşurare a procesului instructiv-educativ 157 .
Cadrele didactice ale Şcolii cu Clasele I-VIII „Gheorghe Groza"
Moneasa care au participat la activităţile de formare continuă în anul
şcolar 1999-2000 au fost: Dorina Cociuba (profesor), Gavrilă Draghici
(învăţător), Lavinia Neaga (profesor educaţie tehnologică), Ioan Voian
(învăţător), Cornel Bejan (profesor), Mircea Coroi (profesor), Ana Morar
(profesor), Florea Draghici (profesor), Pavel Pop (profesor), Horia Ilieş
(profesor), Diana Florea (inginer, profesor), Ecaterina Ancuţa (învăţător,
Şcoala cu Clasele I-IV Rănuşa), Livia Genica Moţ (educatoare, Grădiniţă
Moneasa), Daniela Rus (educatoare, Grădiniţa Rănuşa).
În primăvara anului 2002, dl învăţător Ioan Voian a solicitat
transferul pe postul de învăţător la unitatea de învăţământ din Moneasa 158 .
În 19 noiembrie acelaşi an, profesorul de matematică Mircea Coroi
a susţinut, în faţa comisiei formată din prof. univ. dr. Mihail Megan, decan
al Facultăţii de Matematică şi Informatică Timişoara; prof. univ. dr. Mircea
Puta, de la Facultatea de Matematică si
Informatică Timisoara;
Viorel
,
,
Tudoran, profesor gradul I, inspector de specialitate la Inspectoratul Şcolar
Judeţean Arad, lecţiile deschise şi lucrarea pentru obţinerea gradului I în
învăţământ. Întreaga sa activitate a fost apreciată de către cadrele didactice
amintite anterior1s9_
D-na institutor Viorica Pop a fost inspectată, în data de 27 mai
2003, în vederea obţinerii definitivatului în învăţământ de către d-na
inspector Corina Uzum. Aceasta a apreciat activitatea instructiveducativă160.

D-na subinginer Cornelia Sofia Groza a fost evaluată în data de 28
mai 2003 de profesorul de gradul I, inginer Vasile Borza, în scopul
obţinerii dreptului de a se prezenta la examenul de definitivat. În 28
octombrie 2005, acelaşi inspector a asistat la lecţiile deschise de educaţie
Ibidem, f. 188-189, 233-235.
Ibidem, f. 191-192.
158 Arhiva Şcolii Generale cu Clasele I-IV Rănuşa (A.Şc.Gen. cu cls. I-IV
cuprinzând corespondenţa, f. nenr.
159 A. Şc. Gen.,,Gheorghe Groza", Registru inspecţii. 1960-2015, f. 203-205.
160 Ibidem, f. 208-210.
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Rănuşa),

Dosar

tehnologică

ale amintitei doamne, de data aceasta pentru ca dascălul să se
poată prezenta la examenul de gradul didactic II 161 .
În 5 mai 2006, d-na profesor de biologie, Mariana Gianina Şodinca,
a fost inspectată de către profesorul de gradul I, Sorina Gavrilescu,
inspector de specialitate la Inspectoratul Şcolar Judeţean Arad în vederea
obţinerii dreptului de a participa la examenul de definitivat.
Pentru a putea obţine gradul didactic II, în 24 octombrie 2007, d-na
Mona Maria Leahu, profesor de limba română, a beneficiat de inspecţia dnei profesor Monica Negruţ de la Grupul Şcolar „Mihai Viteazu" Ineu.
Aceasta a fost apreciată pentru activitatea metodico-didactică şi dorinţa
permanentă de perfecţionare 16 2.
Ionela Alexandrina Albiş, profesor de limba română, a fost
inspectată, în data de 29 martie 2012, de prof. dr. Laura Orban, profesor
metodist la Inspectoratul Şcolar Judeţean Arad. Aceasta a fost apreciată
pentru activitatea didactică, satisfăcând exigenţele prezentării la examenul
de definitivat. Dl profesor de matematică Cătălin Alin Martin, în data de
27 aprilie 2012, a fost inspectat de către prof. gradul I Viorel Tudoran.
Numitul dascăl a primit dreptul de a participa la examenul de definitivat,
îndeplinind criteriile şi exigenţele unui asemenea examen163 .
La 18 mai 2015, d-na profesor de limba şi literatura română,
Ramona Viaşu, a fost inspectată în vederea obţinerii gradului didactic II de
către prof. dr. gradul I Laura Orban de la Liceul Teoretic „Iuliu Maniu"
Arad, fiind apreciată pentru activitatea metodico-didactică şi dorinţa de
perfecţionarel64.

Dorinţa

devotamentul şi implicarea în
activităţile şcolare şi extraşcolare a cadrelor didactice a contribuit la o bună
pregătire a elevilor (Anexe, Tabelul 17). Graţie eforturilor depuse, de-a
lungul timpului, de directorii Şcolii Generale „Gheorghe Groza" din
Moneasa, unitatea de învăţământ a fost apreciată de autorităţile
superioare. Aceştia au fost: Gheorghe Bărbuceanu (1932-1948), Nicolae
Palade (1948-1963), Vasile Draghici (1963-1978), Spiridon Groza (19781983), Mircea Coroi (1983-1990), Dorina Cociuba (1990-2000), Gavrilă
Draghici (2000-2005), Mircea Coroi (2005-2007), Gavrilă Draghici (20082013), Ioan Voian (2013-2014), Ramona Viaşu (2015-2016), Raluca Lupşa
(2016-prezent).
Autorităţile locale a depus eforturi susţinute pentru dezvoltarea
bazei materiale a şcolii, dotând-o cu 2 laboratoare (biologie-chimie şi
Ibidem,
Ibidem,
163 Ibidem,
164 Ibidem,
161

162

de

perfecţionare continuă,

f. 211-214, 230-232.
f. 236-241.
f. 266-272.
f. 300-304.
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fizică)

din anul 1981. La acestea se mai adaugă investiţiile din anul 2005
pentru realizarea unui cabinet de informatică, montarea unei centrale
proprii de încălzire, mobilier nou, grup sanitar modern, etc.
Din păcate, în primele decenii ale veacului XXI, de dotările şi
modernizările întreprinse de autorităţile locale se pot bucura doar puţini
copii, căci scăderea natalităţii pereclitează existenţa procesului de
învătământ din Moneasa.
I

Şcoala Confesională Ortodoxă Română

din „Ravna"/ Rănuşa
Ca în marea majoritatea localităţilor arădene şi la Rănuşa, tradiţia
şcolară s-a constituit în secolul al XVIII-lea şi în primul sfert al secolului
următor. Înainte de această perioadă, din timpul ocupaţiei turceşti, nu s-au
făcut consemnări în această zonă16S_
Consideraţiile consemnate anterior despre etapele evolutive ale
sistemului educaţional arădean au fost valabile şi pentru cel din această
aşezare.

Odinioară,

potrivit contractului şcolar încheiat în 1789, copiii din
Rănuşa au urmat cursurile celei din Dezna. Ei au fost învăţaţi carte de
dascălul Iacob Popovici. Şi în anul 1811, copiii au continuat să frecventeze
aceeaşi instituţie de învăţământ, sub îndrumarea lui Ieremia Lungu 166 . În
anii şcolari 1841/1842-1842/1843, elevii din Rănuşa au urmat cursurile în
aceeaşi aşezare, fiind instruiţi de învăţătorul Nicolae Popovici în propria-i
locuinţă.

La 1 noiembrie 1852, statisticile consemnau funcţionarea în
localitate a unei şcoli. Cei 39 de elevi din Rănuşa, la care se adăugau alţi 15
din Moneasa au fost pregătiţi de dascălul Iorgu Ciortea167 •
Într-un document, datat în 18 februarie 1869, s-a consemnat că
învăţătorul George Popa îşi desfăşura activitatea didactică cu 35 de elevi.
Conform Conscripţiei şcolare din 1873, învăţătorul Ioan Heredea se
ocupa de instruirea a 37 de băieţi şi 34 de fete, dintr-un număr de 48 de
băieti
Baza materială a unitătii
. si, 38 de fete de vârstă scalară.
,
. de
învătământ
era
săracă.
Salariul
cadrului
didactic
s-a
ridicat
la
105
fl. si
,
,
bunuri în natură în valoare de 131 fl.
Prin anul 1880, conform documentelor şcolare, a fost înfiinţat
edificiu şcolar 168 . Peste un deceniu, educaţia copiilor din Rănuşa a fost în

165 Mă.rki Săndor, op. cit., voi.
166 Vasile Popeangă, Un secol

II, p. 246.
de activitate şcolară... 1721-1821, p. 127.
167 Idem, Şcoala românească din părţile Aradului ... 1821-1867, p. 55, 94, 96.
168 A. Şc. Gen. cu Cls. I-IV Rănuşa, Anuarul Şcolii Confesionale Greco-Ortodoxe Române din
comuna Ramna pe anul şcolar 1909/1910, f. nenr.
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Ioan Popovici. Din cei 32 de copii obligaţi a frecventa
(19 băieţi şi 13 fete) s-au prezentat la examen 4 băieţi şi 3 fete 169 .
Raportul bisericesc despre cercetarea prelegerilor la scola gr. Ort. Rom.
din Ravna pe luna decembrie anul 1902-3 Ia care învăţător a fost Nicolau
Nuţu1 7 0, iar director Sinesie ro·a consemna următoarea situaţie 171 :
mâna

învăţătorului

şcoala

1902-1903
Elevi obli a i
Au frecventat
12-15
6-12
12-15
6-12
T
F T B F T B F T B F
B
33 33 66 14 6 20 33 33 66 14 6 20
1907172
32 29 61 19 12 31 31 28 59 Sursa: nota 171-172; Prescurtări: B-băieţi, F-fete, T-total.

În Oiariu evenimentelor anuale s-a notat că în ziua de 18 septembrie
1904 a fost sfinţit edificiul şcolar 1 73_
Chiar dacă învăţătorul desemnat la Rănuşa a fost Pavel Minda,
acesta nu a funcţionat aici. Aşadar, în luna martie 1905, nu s-au ţinut
prelegeri. La acea vreme existau 60 copii cu vârstă cuprinsă între 6-12 ani
(33 băieţi şi 27 fete) şi 30 de adolescenţi (16 băieţi şi 14 fete) 174 .
La 1 septembrie 1905, Ştefan Muscă a fost desemnat învăţător
provizoriu la Rănuşa. În perioada examenului de calificaţiune
învăţătorească din 3/16, 4/17, 6/19, 7/20 februarie 1905, cursurile şcolare
au fost suspendate 175 . El a obţinut definitivatul la aceeaşi instituţie, unde a
activat până 1 septembrie 1919, an în care se întoarcea în localitatea natală,
Comlăuş, unde a funcţionat până la pensionarea sa, aprobată prin Ordinul
Ministerului Educaţiei Naţionale, nr. 98788/1940176.
La 8/21 iulie 1907 a vut loc şedinţa Comitetului Parohial din
Rănuşa, la care au fost prezenţi preotul Sinesie loja (preşedinte),
învăţătorul Ştefan Muscă (notar) şi membrii: Ioan loja, Beni loja, Ioan loja,
Ambrosie Brad, Ioan Brad, Ştefan Jidoi, Petru loja, Terentie Druia şi Şofron
Vasile Popeangă, Şcoala românească din părţile Aradului ... 1867-1918, p. 125,220,229.
Nicolau Nuţu s-a născut în 15 august 1878, în localitatea Cicir. Fără „testimoniu
învăţătoresc", acesta a funcţionat în satele Ierşnic, Secaş, Sâmbăteni, Igneşti. În anul 1904, a
beneficiat de un salariu de 318 cor., 20 fii. (vezi A. Şc. Gen. cu Cls. I-IV Rănuşa, Anuarul
şcoalcz poporale elementară cu clasele inferioare (4) patru, f. nenr)
171 S.J.A.A.N., F.P.O.R.B., dos. 1/1877-1907, f. 182.
172 Ibidem, f. 510.
173 A. Şc. Gen. cu Cls. I-IV Rănuşa, Anuarul Şcolii Confesionale Greco-Ortodoxe Române din
comuna Ramna pe anul şcolar 1904/1905, f. nenr.
174 S.J.A.A.N., F.P.O.R.B., dos. 1/1877-1907, f. 346.
175 A. Şc. Gen. cu Cls. I-IV Rănuşa, Anuarul Şcolii Confesionale Greco-Ortodoxe Române din
comuna Ramna pe anul şcolar 1905/1906, f. nenr.
176 S.J.A.A.N., F.P.O.R.B., dos. 1/1877-1907, f. 3-4.
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Druia. În urma procesului care a avut loc între fostul învăţător Constantin
Trifu şi preotul-director Sinesie loja, acesta din urmă a fost obligat să-i
restituie salariul cifrat la 60 coroane. Pentru a-l putea achita a luat
împrumut de la Dănilă Condea. Ultimului nu îi putea restitui banii. În
acest caz, Comitetul Parohial s-a văzut nevoit să restituie suma din
restanţele sătenilor177_

O lună mai târziu, acesta a adresat o plângere protopopului de
Buteni în care subliniat că din pricina nepăsării Oficiului Parohial, condus
de parohul amintit, pereţii şcolii erau dezlipiţi, iar podelele erau sparte.
Neefectuarea la timp a acestor reparaţii conducea la întârzierea începerii
prelegerilor şcolare17B_.
La sfârşitul anului şcolar 1906/1907, din cei 61 de copiii, la
examenele finale au fost prezenţi 16 băieţi şi 5 fete, coordonaţi de acelaşi
dascăl179_ La acea vreme, acesta avea un salariu de 292 coroane, un
beneficiu de 120 coroane, deci 412 coroane, iar împreună cu terenul
cultivat beneficia de 430 coroane1so.
Conform Raportului despre frecventaţiunea pe luna decembrie a anului
1909 şi a celui din februarie 1910, Şcoala Confesională din Rănuşa, cu
clasele I-VI, coordonată de învăţătorul Ştefan Muscă, prezenta următoarea
situaţie scolarălB1:

'

1909
Elevi de

Regulată

Vârstă

Sex
Băieţi

Fete
Total

Frecventa şcolară

vârstă şcolară

6-12
30
34
64

12-15
13
18
31

6-12
13
18
31

12-15

-

Nerel!l.llată

6-12
7
7
14

12-15

11
16
27

-

-

Deloc
12-15
6-12
11
13
8
18
19
31

1910
Băieţi

33
Fete
27
Total
60
Sursa: nota 181.

13
18
31

17
10
27

-

-

-

-

5
1
6

13

18
31

La începutul anului şcolar 1912-1913, preotul, director de şcoală,
Sinesie loja a înştiinţat protopopiatul din Buteni că în unitatea de
învăţământ s-a efectuat curăţenia ş1 cursurile şcolare puteau începe la
timp1s2.

m Ibidem, f. 459.

Ibidem,
Ibidem,
180 Ibidem,
181 Ibidem,
182 Ibidem,

178

179

f. 385.
f. 512.
f. 533.
dos. 2/1908-1910, f. 228.
dos. 4/1912, f. 287.
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Potrivit Conspectului despre starea dotaţiei învăţătoreşti din tractul
protopopesc nl Butenilor ln 17/30 iunie 1912, dascălul din Rănuşa a încasat 775
cor., din care 575 cor. reprezenta salariul de bază, iar 200 cor .
.. cvincvenalele" 183 .
Învăţătorul Ştefan Muscă a solicitat protopopului concediu în
perioada vacanţei, în data de 3/16 septembrie 1912. Argumentul adus
făcea referire la faptul că în afara zilelor de joi şi sâmbătă când avea
prelegeri în restul timpului dorea să ocupe locul vacant de la Banca
,, Deznana". A cerut totodată şi achitarea restanţelor salariale184 •
Prin Rezoluţia guvernamentală nr. 96093/2/15 octombrie 1912,
învăţătorului Ştefan Muscă i s-a acordat un adaos de scumpete de 150
cor.1ss
Romul loja, absolvent de teologie, a solicitat organelor
protopopiatului Buteni, în data de 6/19 noiembrie 1912, un post de
învăţătorlB 6 •

Potrivit ordinelor 111634/10-1915 al Ministerului Armatei Comune
şi a celui cu nr. 298738/3-1915 al Ministerului Regesc Ungar de Honvezi,
dascălul Ştefan Muscă, chiar dacă era inapt pentru operaţiuni militare,
totuşi a fost reţinut pentru executarea actelor de cancelarie187.
În vara anului 1916, 10/23 iunie, preotul Sinesie loja a raportat
Consistoriului că sus numitul cadru didactic a fost mobilizat188 .
Şi înainte de 1918, matricolele şcolare consemnau copiii de vârstă
şcolară şi situaţia lor la învăţăturălB9.
După obţinerea diplomei de „calificaţiune", cea cu numărul 460,
din 14 iunie 1920, Lazăr loja s-a întors în satul său natal, unde a slujit ca
dascăl în perioada 15 noiembrie 1920 - 1 noiembrie 1921, fiind numit prin
Decretul Ministerului Instrucţiunii, nr. 32070/1921, din 29 octombrie
1921190_
Dascălul din Regat, Gheorghe Bărbuceanu a început cariera
didactică în luna septembrie a anului 1926, în localitatea Rănuşa. La 28
Ibidem,
18-1 Ibidem,
185 Ibidem,
186 Ibidem,
18 7 Ibidem,
188 Ibidem,
183

189 A.Şc.

f. 327.
f. 165.
f. 247.
f. 26.
dos. 5/1913-1920, f. 239.
f. 292.
Gen. cu Cls. I-IV Rănuşa, Anuarul

Şcolii Confesionale Greco-Ortodoxe Române din
comuna Ramna pe anul şcolar 1904-1905; Ibidem, 1907-1908; Ibidem, 1908-1909; Ibidem, 19091910; Ibidem, 1910-1911; Ibidem, 1914-1915; Ibidem, 1912-1913; Ibidem, 1916-1917; Ibidem,
1917-1918; Anexe, Tabelul 19.
190 S.J.A.A.N., Fond Inspectoratul Şcolar al Judeţului Arad (F.1.5.].A.), Dosare personale, dos. 28
1/30, f. 19.
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septembrie, subrevizorul şcolar de control Lazăr Igrişanu a inspectat şcoala
de aici, consemnând printre altele lipsa de curăţenie, recensământul greşit
al populaţiei şcolare realizat de antecesorul dlui Bărbuceanu, dar şi sarcina
dificilă a acestuia din urmă de face ca procesul instructiv-educativ să se
realizeze la standardele didactice cerute. Acelaşi nota, în 18 ianuarie 1927,
că dl învăţător Bărbuceanu se ocupa de pregătirea elevilor în şcoală şi
desfăşura cursuri de alfabetizare cu adulţii. Activitatea didactică a fost
întreruptă timp de un an (15 august 1927 - 15 august 1928), fiindcă a fost
chemat să satisfacă stagiul militar. Între 1 septembrie 1926 - 1 septembrie
1933, a fost numit ca învăţător titular provizoriu la Rănuşa 191 .
După Primul Război Mondial, realizarea Unirii şi, implicit,
aplicarea sistemului de reforme interbelic al Statului Român, ca în mai
toate aşezările, la Rănuşa a fost ridicat un edificiu şcolar, în anul 1932, cu
suma de 300.000 lei192_
În şedinţa Consiliului comunal din 4 octombrie 1933, primarul
Iacob Terentie a subliniat că în bugetul local exista suma de 12.000 lei,
destinată confecţionării gardului şcolii, pentru care s-a organizat o
licitaţie 193 .

Romul loja, preşedintele Comitetului Şcolar a solicitat, în 12
ianuarie 1935, autorităţilor comunale asigurarea materialului lemnos
necesar în scopul finalizării construcţiilor ce se impuneau. Acesta a fost
aprobat în mod gratuit194.
În anii scolari
1935-1937, noul învătător-director
Nicolae Palade s-a
,
.
preocupat de îmbunătăţirea stării edificiului şcolar, a bazei didactice şi a
frecvenţei şcolare. Acesta a fost detaşat la Rănuşa prin Ordinul ministerial
nr. 4719/24.09.1935, reînnoit printr-un altul cu numărul 4726/24.09.1936195_
La sfârşitul lunii octombrie a anului 1935, aceluiaşi dascăl i s-a
aprobat solicitarea de a arenda 1.000 ha pentru vânat, cu suma de 500
lei/ an196 •
Din 1 septembrie 1937, Ioan Dobre a fost tranferat ca titular·
definitiv în comuna Rănuşa 197, unde a condus destinele instituţiei până în
deceniile şase-şapte ale secolului XX.

Ibidem, dos. 4b/19, f. nenr.
Ioan Nichin, op. cit., f. 306; S.J.A.A.N., F.P.J.A., Acte administrative. 1940-1948, nr. inv.
1298, dos. 15/1947, f. 15.
193 S.J.A.A.N., F.P.J.A., Actele administrative. 1919-1934, dos. 17/1933, f. 12.
194 lbidem, Actele administrative. 1935-1939, dos. 49/1935, f. 4.
19s S.J.A.A.N., F.l.Ş.J.A., dos. 43P /13, f. 6.
196 A.P.M., Şedinţele Consiliului Comunal Rănuşa. 1934-1937, f. 58-59.
197 S.J.A.A.N., F.l.Ş.].A., dos. 210/1, f. 36, 72-74, 76-77, 80, 83, 86, 93, 95, 98.
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Din rândurile Procesului verbal, încheiat în 18 noiembrie 1939, de
către subinspectorul şcolar Petre Ugliş reieşea că orele la clase au fost
suplinite de preotul paroh Romul loja, deoarece dascălul Ioan Dobre a fost
concentrat198 .
Subinspectorul şcolar a consemnat în Procesul verbal încheiat în 7
aprilie 1941 că edificiul şcolar beneficia de o sală de clasă şi locuinţă pentru
învăţător. Materialul didactic era puţin. Mobilierul şcolar era nou. Arhiva
şi biblioteca erau păstrate în condiţii optime. Dintre cei 65 de elevi înscrişi,
50 frecventau cursurile cu regularitate. Alături- de învăţător, elevii lucrau
grădina şcolii. 14 copii săraci se bucurau de serviciile cantinei şcolare,
întreţinută din resursele financiare ale Prefecturii.
Subinspectorul şcolar de control P. Crucin, în 29 august 1942, a
constatat că „Primăria comunei Rănuşa mai are să achite Comitetului
Şcolar Rural din Rănuşa suma de 7.676 lei, ca restanţă din cota de 14 % a
anului 1941/1942. Această sumă nu a fost alocată în bugetul comunei
Rănuşa pe anul financiar 1942/ 43, din eroare ... ".
Învăţătorul-director Ioan Dobre răspundea de instruirea a 62 de
elevi înscrişi, din care 53 frecventau cu regularitate, în 12 aprilie 1943. Sub
atenta sa conducere îşi desfăşurau activitatea cantina şcolară, corul şcolar,
cooperativa, farmacia.
În ziua de 10 mai, după ce a participat alături de elevii săi la slujba
duminicală, în straie de sărbăroare au susţinut un program artistic 199 .
În 14 septembrie 1943, a fost şfinţită şcoala din Rănuşa. Alături de
comunitate a fost prezent şi subinspectorul şcolar Virgil Lugojan, care a
adus cuvinte de laudă sus numitului cadru didactic, apreciindu-l ca fiind
un bun gospodar, implicat în viaţa economică şi culturală a sătenilor 200 •
În vara anului 1944, Ioan Dobre, conform ordinelor primite, a
desfăşurat împreună cu elevii şi tineretul „munca de război", care consta
în amenajarea şi întreţinerea şcolii şi a spaţiului aferent, toaletarea şi
întreţinerea cimitirului comunal şi a păşunilor, îngrijirea grădinii cu
zarzavaturi şi colectarea plantelor medicinale.
La finele aceluiaşi an, se sublinia că materialul didactic destinat
elevilor era suficient.
În 14 mai 1947, subinspectorul şcolar a vizitat şcoala din Rănuşa,
unde la clasele primare a inspectat-o pe învăţătoarea P. Cristina (născută
Cuza).

Ibidem, f. 37.
A. Şc. Gen. cu Clasele I-IV Rănuşa, Registru procese verbale pentru
Rănuşa, f. nenr.
200 S.J.A.A.N., F.I.Ş.J.A., dos. 21D/1, f. 131, 133.
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inspecţie

al şcolii Primare

Efectivul scolii,
în 19 noiembrie 1945, a fost
,
Clasa

Elevi
Băieţi

I
7
II
10
III
4
IV
5
V
3
VI
3
VII
Sursa: nota 201.

Fete
2
3
3
4
7
1

Total

Băieţi

9

7
10
4
5

13
7
5
7

următorul:

Frecvenţa şcolară

înscrişi

10

3
3

1

-

Fete
1
3
3
4
2
1

Total
8

13
7
5
7
5
1

Învăţătoarea Demetra Popa, titulară la şcoala din Bocsig, în anul
şcolar

1947-1948, a fost detaşată în interes de serviciu pentru a intruit elevii
claselor I-IV.
Dl director Ioan Dobre s-a implicat activ în viaţa satului,
participând la efectuarea recensământului, la activitatea de deparazitare, la
campania de însămânţări şi a organizat serbări şcolare.
Rezultatele elevilor la examenul din 12 iunie 1951 au fost
nota bile201 .
O activitate apreciabilă a desfăşurat şi învăţătoarea Maria Eva
Dragoş (Sirca), născută în 16 februarie 1947, la Buhani. Absolventă a
Institutului Pedagogic de doi ani, a fost învăţător titular conform
Ordinului 267 /1964 la Şcoala Generală Rănuşa-Moneasa. Din 1967 până în
14 iunie 1969, ea a fost şi bibliotecară voluntară.
Din anul şcolar 1970-1971, Maria Eva Sirca a fost desemnată în
funcţia de director al Şcolii Generale cu Clasele I-IV Rănuşa. Din anul
şcolar 1978-1979, această funcţie a fost preluată de d-na învăţătoare
Ecaterina Ancuţa202.
De-a lungul timpului, natalitatea scăzută a condus la diminuarea
efectivului elevilor. Şcoala din Rănuşa a fost subordonată celei din
Moneasa. Aici, s-au perindat numeroase cadre didactice.
Din nefericire, în anul 2013, aceasta a fost desfiinţată.
Şcoala Confesională Romano-Catolică din Moneasa
Comunitatea însemnată a credincioşilor care frecventau Biserica
Romano-Catolică din Moneasa a solicitat înfiinţarea unei instituţii de
învăţământ. Ea a fost fondată în 1870. De-a lungul timpului, a fost
susţinută de enoriaşi, nobilul proprietar de pământ şi Dieceza Romano-

A. Şc. Gen. cu Clasele I-IV Rănuşa, Registru procese verbale pentru inspeeţie al şcolii Primare
f. nenr.
202 Ibidem
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Catolică

de Cenad. La început, din pricina bazei materiale modeste, copiii
au fost instruiţi de către învăţătorul suplinitor Koncsek Ilariu203 •
Episcopul Bonnaz Alexandru a donat 50 fl. pentru întregirea
salariului învăţătoresc. La sporirea acestuia a contribuit soţia contelui
Waldstein, care a donat dascălului 20 măsuri de grâu, 20 de porumb şi 8
stânjeni lemn de foc. Aceasta i-a pus la dispoziţie locuinţa domenială. Din
1869, 18 jug. de păşune au fost date în folosinţa cadrului didactic.
Pentru scurtă vreme, din 2 martie 1874 până în 1875, elevii au fost
instruiţi de învăţătorul cu diplomă Klemm Martin. În decursul anului 1875,
activitatea a fost continuată de Vass Francisc, la rândul său învătător cu
diplomă. După decesul acestuia, survenit în anul 1875, timp de doi ani,
învăţământul a stagnat. Din 1877, de instruirea copiilor de pe domeniul
Walstein s-au ocupat Koncsek Ilarie, Matefi Andrei şi Schmidt Ioan.
Preotul Scheidt Nicolae a preluat şi funcţia de învăţător 204 .
Reformele din sistemul educaţional au contribuit la stabilitatea
cadrelor didactice. Între anii şcolari 1885-1910, procesul instructiv-educativ
s-a desfăşurat în limba germană sub coordonarea învăţătoarei Lembrech
Emma. Protrivit datelor statistice, în anul 1910, în Moneasa au existat 113
copii de vârstă şcolară. 36 dintre ei au frecventat cursurile Şcolii
Confesionale Romano-Catolice. În anul menţionat, contele Wenckheim a
contribuit financiar cu 400 coroane, iar Dieceza Romano-Catolică de Cenad
cu 100 de coroane anual. Eforturile financiare au fost destinate
îmbunătăţirii procesului instructiv-educativ205 .
La sfârşitul secolului al XIX-iea şi începutul secolului XX,
autorităţile austro-ungare au catagrafia reţeaua şcolară de pe întreg
cornitatul Arad. Între unităţile de învăţământ se regăsesc şi cele două
existente în Moneasa206.
După Unirea din 1918 şi aplicarea reformelor şcolare, învăţământul
confesional romano-catolic s-a aflat pe o pantă descendentă. Chiar dacă în
anul 1922, unitatea de învăţământ a fost frecventată de 29 de elevi, dintre
care 5 au fost de naţionalitate maghiară, 24 erau slovaci, germani, evrei,
români, totuşi în 30 septembrie 1922, autorităţile comunale au decis
etatizarea ei207 _
Odată cu aplicarea reformei învăţământului din 1924, unitatea de
învăţământ a fost desfiinţată. Elevii au frecventat cursurile celei româneşti.
I

Szollossy Karoly, op. cit., p. 19; Kehrer Karolyi, op. cit., p. 203.
S.J.A.A.N., Mdrki Sdndor, F. pers., f. 397-398; Szollossy Karoly, op. cit., p. 19.
205 Kehrer Karolyi, op. cit., p. 203, 270; A.D.Rom.-Cat.T., Fond Scholariae, f. nenr.
206 Complexul Muzeal Arad, Colec,tia Istorie, Fond Muzeu Ora.r, (CM.A., C.l., F.M.O.), nr. inv.
2290-2291.
207 S.J.A.A.N., F.P.f.A., dos. 40/1922, f. 1-3.
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Sălile

edificiului au fost închiriate de Episcopia Romano-Catolică
tâmplarului Szabo Joan care a adresat o solicitare în acest sens. La scurtă
vreme, directorul Gheorghe Bărbuceanu a solicitat evacuarea edificiului
şcolar până la 1 aprilie 1936. În acest spaţiu se dorea amenajarea unui
atelier şcolar. La finele fiecărui an şcolar, se organiza o expoziţie cu
lucrările elevilor2os.
Potrivit unei adrese din 7 aprilie 1936, chiariaşul şi directorul şcolar
de stat au fost încunoştinţaţi de Episcopia Romano-Catolică despre
proprietatea sa exclusivă 209 . Ulterior, avocatul amintitului for ecleziastic,
dr. Josef Gabriel, a reiterat dreptul de folosinţă asupra imobilului210 . În
documentele trimise Judecătoriei Rurale din Buteni se consemna
următoarele „Acest edificiu se află în folosinţa noastră de peste 100 de ani,
folosindu-l neconturbaţi de nimeni ca şcoală confesională romano-catolică
a cărui proprietar funciar este succesorul Contelui Wenckheim care a fost
patronul parohiei romano-catolice din Moneasa şi în baza aceasta Biserica
Romano-Catolică este uzufructul legal al acestui edificiu".
Toate argumentele de ordin istoric au fost insuficiente. O solicitare
ulterioară a comunităţii romano-catolice făcea referire din nou la dreptul
de proprietate căci „cu ocaziunea exproprierii moşiei Societăţii urma ca
acest edificiu să se exproprieze în favorul nostru pe baza dreptului de
folosinţă, însă cum noi nu am fost avizaţi la timp sau de a ne apăra dreptul
de proprietate în faţa Comisiunilor de expropriere, exproprierea s-a
derulat în favoarea statului iar noi am fost deposedaţi de dreptul de
proprietate şi aşa suntem opriţi de a mai folosi imobilul de mai sus care 1am folosit timp de peste 100 de ani neconturbaţi de nimeni"211. La scurtă
vreme, clădirea a intrat în posesia Statului Român.
Demersurile directorului şcolii de stat din Moneasa, Gheorghe
Bărbuceanu, de a decide soarta imobilului pe cale amiabilă cu autorităţile
ecleziastice au fost zadarnice 212 . Fosta Şcoala Confesională RomanoCatolică a rămas în proprietatea Statului Român, având ca temei contractul
de vânzare-cumpărare încheiat între Stat şi familia baronului Wenckheim.
Ministerul Agriculturii şi al Domeniilor. Direcţia Agriculturii. Serviciul
Agricol al Judeţului Arad. Regiunea Agricolă Sebiş a consemnat că
imobilul a fost folosit ca şi „şcoală confesională timp de peste 70 ani", însă,

A.D.Rom.-Cat.T., F.P.M., Adresă către Oficiul Romano-Catolic
Moneasa, din 20 martie 1936, f. nenr.
209 Ibidem, Adresă, nr. 1538/1936, f. nenr.
210 Ibidem, Adresa, din 28 martie 1936, nr. 1317 /1936, f. nenr.
211 Ibidem, Adresă, nr. 1878/1936, f. nenr.
212 Ibidem, Cerere, nr. 23/18 aprilie 1936, f. nenr.
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Sebiş

a directorului

şcolii

din

în baza articolelor de lege agrară din 1921, el forma proprietatea Statului
Român 213 .
În anul 1941, comunitatea romano-catolică din Moneasa a solicitat
Administraţiei Financiare pentru Impozite Directe să-i fie sistat impozitul
asupra edificiului şcolar şi să-i fie restituite sumele achitate între anii 19271941214.
Cadrele didactice care au slujit învăţământul confesional romanocatolic din localitatea Moneasa în perioada 1900-1924 au fost: Papp Vilmos
(1900-1901); Massard Ilona (1902-1906); Ballauer Terez, Ballauer Kristof
(1906-1908); Lambrech Ema, Ballauer Kristof (1908-1919); Alepar Ianos,
Sibig Lazlo (1920-1921); Kraliz Gizela, Alepar Ianos (1921-1922); Ecaterina
Schiler, Alepar Ianos (1923-1924)215.
Diversitatea etnică şi confesională a caracterizat această instituţie de
învăţământ. De pildă, între anii şcolari 1909/1910 -1912-1913, deci până la
Marele Război, generaţiile de elevi care au frecventat cursurile acestei
unităţi şcolare au fost maghiari, români, germani, evrei, slovaci, adepţi ai
d iverselor religii (romano-catolică, reformată, izraelită, ortodoxă)2 16 :
Elevi ai

Şcolii

Confesionale Romano-Catolice
An şcolar
1909-1910
Clasa
Deutsch
Jozsef
Janos,
Herczeg
Sandor,
Hopârda Ştefan, Illes Ferike, Kosa
l
Etelka, Kussofszky Marton, Papay Ferencz, Şodinca Frunzina, Szabo Iulia.
Bukovetz Lajos, Herczeg Mariska, Kubik Ferencz.
11
Penksza Maria, Schirgel Etelka, Şodinca Ambrozia, Szuchi Ilona, Szuchi
111
Jozsef, Szabo Lajos, Groza Eleonora, Kussofszky Berta, Papay Iulia.
IV
Bato Janos, Tipei Gheorghe, Gedeon Ferencz, Herczeg Mihaly, Kanzler Jozsef.
V
Bukovetz Anna, Deutsch Iulia, Nyiga Miklos, Schirger Ănges, Szabo Janos.
1910-1911
Bogdan Milenti, Dragoş Daniel, Groza Ilona, Groza Nicolae, Groza Solomon,
I
loja Valer, Kerekes Iulia, Kerekes Amalia, Bogdan Lena, Dronca Mihai, Groza
Jozefa, Kosa Mariska, Kussofszky Ilonka, Crişan Ioan, Miele Eva, Miele Vasile,
Szabo Ărpad, Sziichy Paulina, Varga Gusztav, Varga Margit.
Bejan Emma, Bogdan Milenti, Dragos Daniel, Dronca Gheorghe, Farko Perka,
11
Groza Ilona, Szabo lulica, Groza Nicoale, Groza Solomon, Herceg Sandor, loja
Valer, Keres Amalia, Keres Juliska, Hopârda Iulia, Brandeisz Istvan, Crişan

Ibidem, Adresă, din 28 I 1938; Cererea Comunităţii romano-catolice din Moneasa, f. nenr.
m Ibidem, Cerere, din 8 februarie 1941, Sebiş, f. nenr.
215 A. Şc. Gen. ,,Gheorghe Groza", Nicolae Palade, Istori · ·l Şcoalei Elementare din comuna
Moneasa, f. nenr.
216 Idem, Elămendeli es mulasztasi naplo az 1909/1910 evrol, 1910/1911, 1911/1912 Menyhazai
rom.kath. nepiskola, f. nenr.; vezi şi Felicia Aneta Oarcea, ,,Etnie şi confesionalitate în şcolile
arădene (sf. sec. XIX - înc. sec. XX)", în Doru Sinaci, Emil Arbonie (coord.}, 90 de ani de
administraţie românească în Arad. Culegere de studii şi comunicări, Ed. ,, Vasile Goldiş"
University Press, Arad, 2010, pp. 110-122.
213
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III
IV
V
VI
I

II
III
IV
V
IV
V

VI
Sursa:

Gheorghe, Şodinca Barie, Şodinca Frunzina, Şodinca Iosif.
Brandeisz Istvan, Deutsch Janos, Hopârda Ştefan, Illes Ferike, Kosa Etelka,
Kubik Ferenz, Kussofszky Marton, Papav Ferencz, Jurca Vasile.
Herceg Mihaly, Groza Eleonora, Kussofszky Berta, Papay Iulia, Peuksza
Maria, Szuchi Ilona, Szuchi Jozsef, Tipei Gheorghe.
Gedeon Ferencz, Kauzler Jozsef.
Nviia Miklos, Schirger Ănges, Szabo Janos.
1911-1912
Kussofszky Ilona, Şodinca Barie, Şodinca Iosif, Groza Iulia.
Andricai Nicolae, Deutsch Jozsef, Herceg Sandor, Hopârda Ştefan, Illes
Ferike, Kosa Etelka, Kussofszkv Marton, Paoav Ferencz, Şodinca Frunzina.
Brandeisz Istvan, Bukovetz Lajos, Herceg Mari, Hopârda Iulia, loja Lazăr,
Kubik Ferencz, Precup Flora, Schirger Etus, Şodinca Ambrosia, Szabo Lajos.
Bukovetz Lajos, Szabo Lajos, Herceg Mari, Hopârda Iulia, Groza Gheorghe,
loja Lazăr, Precup Flora, Schirger Etus, Şodinca Ambrozie, Vrasgyak Ferencz.
Groza Eleonora.
1912-1913
Brandeisz Istvan, Deutsch Janos, Kosa Etelka, Kussofszky Marton, Papay
Ferencz, Szabo Laios.
Bukovetz Lajos, Precup Flora, Herceg Mari, Hopârda Iulia, Schirger Etus,
Papay Juliska, Tipei Gheorghe, Bukovetz Anna, Deutsch Iulia, Nyiga Miklos,
Szabo Janos, Schirger Agnes, Farko Roza, Gedeon Gaspar, Kussofszky
Kosztan.
Groza Iozefa
nota 216.

de odinioară, romano-catolicii povestesc cum bunicii
lor au învăţat sub îndrumarea d-nei învăţătoare Lembrech Emma. Tinerii
sau vârstnicii localizează cu multă nostalgie edificiul şcolar 217 .
Despre

şcoala

Grădiniţa

Înaintea celui de-Al Doilea Război Mondial, nu au existat
consemnări despre desfăşurarea unui învăţământ preşcolar.
Comitetul Şcolar întrunit, în ziua de 18 mai 1949, format din Mihai
Şodinca (preşedinte al Comitetului Provizoriu şi primar), Nicolae Palade
(director şcolar la Moneasa), Mihai Miclea, Pantelimon Dronca a luat
hotărârea de a face demersurile necesare înfiinţării unei grădiniţe de copii.
În urma recensământului efectuat s-a constatat că existau un număr de 34
de copii, cu vârste cuprinse între 3-6 ani. Din toamna aceluiaşi an, cursurile
învăţământului preşcolar s-au desfăşurat în incinta edificiului Brigăzii
Silvice din Moneasa21s.

217

Felicia Aneta Oarcea, ,,Pierderea identităţii maghiarilor din Moneasa", în Europa
Tipografia Trinom, Arad, 2008, p. 343-349.
A. Şc. Gen. ,,Gheorghe Groza", Registrul de procese verbale. 1928-1949, f. 165-166.
343

identităţilor,
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Sub îndrumarea d-nei educatoare Sofica Popovici, originară din
Şeitin, a debutat învăţământul preşcolar la Moneasa. Din anul şcolar 19481949, cei 25 de copii înscrişi au frecventat grădiniţa.
Între anii 1952-1961, cursurile s-au desfăşurat într-o încăpere a
şcolii de stat; din anul 1961, în edificiul de lângă Biserica Romano-Catolică,
unde a funcţionat până în anul 2013, când a fost mutată într-o sală de clasă
a şcolii din localitate.
Amintitul cadru didactic s-a detasat la Brad, în anul 1955.
În perioada 1955-1972, destinele grădiniţei s-au aflat în mâinile dnei Rodica Balaci, originară din Dezna. După transfer, postul a revenit
Mariţei Dobre, până în anul 1986, apoi d-nei Maria Butcovan (1987-1990) şi
d-nei Livia Genica Mot, din anul 1987.
Cu excepţia perioadei 1982-1984, când au funcţionat două grupe de
preşcolari, la grădiniţă a predat o singură educatoare. Consemnările
efectuate cu prilejul diferitelor inspecţii fac referiri la o bună calitate a
desfăşurării procesului instructiv-educativ21 9 _
În sedinta
'
. din 17 iulie 1970, d-na director Rodica Balaci a subliniat
că suma de 7.000 lei era suficientă în vederea reparării cât mai urgente a
acoperişului clădirii. A propus instalarea în curte a unui umbrar care să
adăpostească cei 30 de copii, precum şi construirea unei magazii de
lemne220 •
Din Raportul privind munca instructiv-educativă şi administrativă la
gradiniţa sătească din localitatea Moneasa pe anul 1972 I-III şi până în prezent,
d-na Rodica Balaci a expus realizările, dar şi necesitatea implicării
autorităţilor locale în efectuarea unor noi reparaţii. În anul şcolar 19711972, planul general a prevăzut procurarea combustibilului, instalarea
leagănelor în curte, amenajarea unui WC corespunzător după .mărimea
copiilor şi situat în apropierea imobilului, vopsirea mobilierului,
amenajarea curţii, în care să fie montată o ladă cu nisip, ronduri de flori, şi
să fie procurate produsele de curăţenie. Ca obiective realizate aceasta
amintea finalizarea leagănelor, precum şi repararea teracotei din sala mare
a grădiniţei.
În anul şcolar 1972-1973, au fost înscrişi 50 de copii. Ei aveau nevoie
în cele trei săli de clasă de 12 scăunele şi 3 măsuţe.
Din 3 aprilie 1972, procesul instructiv-educativ a fost sprijinit de
încă un cadru didactic, d-na Viorica Ciurtac, , .re se ocupa de instruirea
I

Idem, Procese verbale de inspecţie din 24.03.1962, f. 12-14; Ibidem, Procese verbale de inspecţie
din 04.11.1972, f. 26-27.
220 S.J.A.A.N., Consiliul Popular al Comunei Moneasa. nr. 2, Lucrări privind organizarea şi
desfăşurarea şedinţelor Biroului Executiv şi a sesiunilor Consiliului Popular al comunei Moneasa 1
ianuarie 1970-31 decembrie 1970, f. 52.
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celor 25 de copii din grupa mijlocie. Ceilalţi 50, grupa mică şi mare, erau în
grija d-nei director, Rodica Balaci. Frecvenţa şcolară a fost de 95-99%. În
vederea păstrării în condiţii optime a curăţeniei şi a supravegherii copiilor,
comitetul de părinţi, compus din Milenti Şodinca, Maria Voian şi Mariana
Ilieş, a decis achitarea a câte 10 lei pe lună pentru femeia de serviciu. Din 1
martie 1972, a fost angajată d-na Sidonia Groza221 .
Şi la Rănuşa a funcţionat o unitate de învăţământ preşcolar.
La 2 iunie 1979, Marioara Druia, educatoare la grădiniţa din
Rănuşa, a solicitat efectuarea inspecţiei în vederea susţinerii gradului II în
învăţământ. Lectorul universitar, dr. Romeo Poenaru, a consemnat că sus
numita era absolventă a Liceului Pedagogic din Arad, promoţia 1968, şi a
obţinut definitivatul în învăţământ în anul 1973. Aceasta avea o bună
pregătire profesională, ceea ce se răsfrângea în desfăşurarea activităţilor cu
preşcolarii222 •

D-na educatoarea din Rănuşa, Daniela Bortiş a solicitat, în 23
aprilie 1992, autorizaţia de funcţionare 223 .
Printre cadrele didactice ale Şcolii cu Clasele I-VIII „Gheorghe
Groza" care au participat la activităţile de formare continuă în anul şcolar
1999-2000 s-au aflat şi doamnele Livia Genica Moţ (educatoare, Grădiniţă
Moneasa), Daniela Rus (educatoare, Grădiniţa Rănuşa) 224 •
D-na educatoare Daniela Jurca de la Grădiniţa P.N. Rănuşa a fost
inspectată de d-na director a Grădiniţei P.P. 15 Arad, Marinela Alecu, în
data de 15 octombrie 2008, în vederea obţinerii gradului didactic I225 .
Scăderea natalităţii a afectat deopotrivă ambele unităţi de
învăţământ. Autorităţile au propus diverse proiecte pentru a da o nouă
utilitate spaţiilor.
În zilele noastre, cursurile cu preşcolarii din Moneasa se desfăşoară
în incinta şcolii.
În vechea grădiniţă a fost adăpostită pentru o perioadă biblioteca
din localitate, a cărei gestionară a fost d-na inginer Diana Toderaş.

Idem, Consiliul Popular al Comunei Moneasa. Biroul Executiv. Lucrări privind organizarea şi
sesiunilor Consiliului Popular ţi al şedinţelor Biroului executiv al Consiliului Popular
(convocatoare, procese-verbale, rapoarte, dări de seamă, informări). 1 ianuarie 1972-31 decembrie
1971, f. 98-99, 123.
222 A. Şc. Gen.,,Gheorghe Groza", Registru inspec,tii 1960-2015, f. 121-122.
223 A.P.M., Consiliul Local Comunal Moneasa (C.L.C.M.), Şedinţele Consiliului Local.
21.02.1992-10.12.1992, f. nenr.
224 A. Şcolii Generale cu Clasele I-IV Rănuşa (A.Şc.Gen. cu cls. I-IV Rănuşa), Dosar
cuprinzând corespondenţa, f. nenr.
225 A. Şc. Gen.,,Gheorghe Groza", Registru inspecţii. 1960-2015, f. 243-246.
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3. Dinamica ştiutorilor de carte 226
Nivelul de pregătire al populaţiei se reflectă şi în dinamica
ştiutorilor de carte. Un aport deosebit în cunoaşterea acesteia îl aduc
recensămintele efectuate de autorităţi de-a lungul timpului. Ea este un
indicator al pregătirii profesionale de mai târziu în structurile societăţii
moderne şi contemporane, fără a neglija factorul me~tal şi trendul
diverselor meserii.
Reformele din sistemul educaţional începute încă din veacul al
XVIII-lea au culminat cu fondarea unor prestigioase instituţii de
învăţământ şi cu extinderea reţelei şcolare în toate aşezările. Dezideratul
iluminist de diminuare a analfabetismului şi crearea unor elite intelectuale
a început să prindă contur în veacul al XIX-lea. Datele furnizate de
statisticile oficiale coroborate cu prefacerile economico-soliale, politice şi
culturale au înfăţişat o societate cu valori şi mentalităţi ancorate în
realităţile epocii modeme.
Politicile şcolare, legislaţia şi interesele politice au implementat
rolul educativ major al instituţiei şcolare în comitatul şi oraşul Arad în
timpul dualismul austro-ungar227 .
Coordonatele analitice ale cifrelor furnizate de statisticile maghiare,
ajută la stabilirea dinamicii ştiutorilor de carte. Populaţia instruită în
localităţile Moneasa şi Rănuşa a înregistrat o creştere semnificativă,
potrivit recensămintelor din 1880, 1900 şi 1910228 :
Moneasa
Numărul

popula\iei
1880 I 1900
604 I 658

% ştiutori carte

carte
1910 18801190011910
772 53 I 210 I 323
ştiutori

I
I

188011900
8,77 I 31,91

I 1910
I 41,83

Rănuşa

440 I 478 I 518
Sursa: nota 228.

7

I 58 I 103

1,59

I 12,13 I 19,88

Creşterea frecvenţei şcolare

a avut multiple cauze. La sfârşitul
veacului al XIX-lea şi debutul următorului, legislaţia şcolară era extrem de
restrictivă. Comunităţile confesionale au fost obligate să asigure plata
dascălului în bani şi natură. Ele achitau acea dare cultuală din care se
Despre acest subiect vezi detalii în Felicia Aneta Oarcea, ,,Dinamica ştiutorilor de carte
în comitatul Arad la sfârşitul secolului al XIX-iea şi începutul secolului XX", în Analele
Banatului, seria nouă, Arheologie Istorie, Ed. Mega, Cluj-Napoca, 2010, pp. 193-204.
m Felicia Aneta Oarcea, Spiridon Groza, op. cit., p. 158.
228 ,....,., Recensământul din 1880. Transilvania, Ed. Staff, Bucureşti, 1997, Traian Rotariu
(coord.), p. 39; Magyar Statisztikai Kăzlemenyek 1900. A magyar korona orsztigainak 1900, voi. I,
Budapesta, 1902, p. 335; Magyar Statisztikai Kăzlemenyek, 1910. Uj sorazat. A magyar korona
orsztigainak 1910, voi. 42, Budapesta, 1912, p. 335; Felicia Aneta Oarcea, Şcoala şi societatea ... ,
Anexe, Tabelul 24.
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care nu-şi trimiteau copiii la şcoală au fost
amendaţi. Amenzile au crescut progresiv. De multe ori, localnicii nu erau
capabili să le achite, ceea ce atrăgea după sine muncă în folosul comunităţii
sau, în cazul extreme, şi nu în cel al celor două aşezări, erau închişi.
După Unirea din 1918, când învăţămâ:r:itul a devenit gratuit, fiind
susţinut de Statul Român, a sporit numărul edificiilor şcolare şi, împlicit,
cel al ştiutorilor de carte. Această realitate a fost probată de datele
furnizate de recensământul din 1930. 191 bărbaţi şi 166 femei,
reprezentând 60,6% din populaţie, erau ştiutori de carte. Dintre aceştia 3
bărbaţi şi 3 femei au beneficiat de instrucţie extraşcolară, 180 bărbaţi şi 157
femei de instrucţie primară, 8 bărbaţi şi 6 femei de instrucţie secundară.
Analfabeţii însumau 234 persone, dintre care 94 de bărbaţi şi 138
femei. Pe categorii de vârstă, neştiutorii de carte erau 5 băieţi şi 5 fete cu
vârste cuprinse între 7-12 ani; 9 adolescenţi şi 10 adolescente, între 13-19
ani; 71 bărbaţi şi 111 femei, între 20-64 ani; 7 bărbaţi şi 10 femei peste 65 de
ani şi 2 bărbaţi şi 2 femei cu vârste nedeclarate.
La Rănuşa din 221 persoane de sex masculin, 136 erau ştiutori de
carte, dintre care 130 au beneficiat de instrucţie primară, 4 de una
secundară, unul de o pregătire profesională şi unul de una universitară. 85
erau analfabeţi (7-12 ani: 10; 13-19 ani: 7; 20-64 ani: 58; peste 65 ani: 8; 2 de
vârstă nedeclarată). Din 206 persoane ce reprezentau populaţia feminină,
87 era una instruită, dintre care 2 au beneficiat de instrucţie extraşcolară şi
85 de una primară. În rândul acesteia erau 117 analfabete (7-12 ani: 10; 1319 ani: 15; 20-64 ani: 82; peste 65 ani: 5; vârstă nedeclarată: 5; 2 nu au
declarat nivelul de pregătire) 229.
Potrivit statisticii din 1966, repartiţia populaţiei pe sexe de şi peste
12 ani după nivelul de instruire în comuna Moneasa, însuma 1.124
persoane: 749 (66,63%) în Moneasa şi 375 (33,36%) în Rănuşa. Din totalul
de 609 (54,18%) al populaţiei masculine instruite, 411 (67,48%) erau
moneseni şi 198 (32,51 %) ,,rămnani,,; iar din totalul de 515 (45,81 %) al
populaţiei feminine, 338 (65,63%) erau monesence şi 177 (34,36%)
,,ramnane .
După nivelul şcolii absolvite, şase persoane din Moneasa au
terminat cursurile unui învăţământ superior. Raportat la numărul total al
populaţiei, persoanele instruite reprezintă. 0,53%; repartiţia pe sexe ne
indică 5 (0,44%) bărbaţi şi o femeie (0,08%). Absolvenţii de liceu au întrunit
un număr de 13 (1,15%) persoane (8 bărbaţi, 1 femeie din Moneasa; 4
bărbaţi din Rănuşa; cei cu şcoli medii şi speciale - 9 (0,80%) persoane (2

asigura

V

remuneraţia. Părinţii

I/

**, Recensământul central al
1938, p. 16.
229

populaţiei României. 1930. Ştiinţa de carte,
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voi. III,

Bucureşti

bărbaţi şi

2 femei din Moneasa; 3 bărbaţi şi 2 femei din Rănuşa); cei cu şcoli
profesionale - 35 (3,11 %) persoane (21 bărbaţi şi 7 femei din Moneasa; 7
bărbaţi din Rănuşa); cu şcoli generale - 102 (9,07%) persoane (30 bărbaţi şi
48 femei din Moneasa; 11 bărbaţi şi 13 femei din Rănuşa); cu şcoli primare
- 959 (85,32%) persoane (345 bărbaţi şi 279 femei din Moneasa; 173 bărbaţi
şi 162 femei din Rănuşa)230_
Nivelul de instruire a populaţiei a crescut simţitor, potrivit datelor
recensământului din 2002. Absolvenţii de învăţământ superior de lungă
durată au însumat 58 persoane, iar cel de scurtă durată a fost urmat de 7
persoane. Alte 23 de persoane au absolvit cursurile postliceale şi de
maiştrii; 225, cele liceale; 129, cele ale şcolilor profesionale şi de ucenici;
306, cursurile gimnaziale; 174, învăţământul primar şi 49 de persoane nu
au urmat nici o şcoală. Populaţia şcolară de şi peste 6 ani s-a cifrat la 156 de
copii care frecventau învăţământ de stat şi 7 urmau unul particular231 .
Cu timpul, îmbunătăţirea situaţiei economico-socială a locuitorilor
din comuna Moneasa s-a răsfrânt asupra pregătirii socio-profesionale. În
zilele noastre, mulţi tineri au urmat cursurile universitare ş1
postuniversitare.

230 ,......,., Recensământul populaţiei şi

al locuinţelor din 15 martie 1966. Populaţie. Regiunea Crişana,
voi. I, Direcţia Centrală de Statistică, Bucureşti, 1967, p. 135; Felicia Aneta Oarcea, Spiridon
Groza, op. cit., p. 159.
231 Direcţia de Statistică a Judeţului Arad, Recensământul populaţiei şi al locuinţelor 2002,
(format electronic)
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Capitolul 9

Viata
,
1.

Cămine

culturale. Biblioteci

culturală
săteşti

Căminul

Cultural Moneasa
Căminele
culturale au fost gândite ca un conglomerat
multifuncţional, care să răspundă nevoilor comunităţii.
La şedinţa din 30 aprilie 1933, primarul Dragoş Florea împreună cu
consilierii1 şi norarul-secretar Valeriu Coloja au hotărât arendarea locului
casei culturale pe doi ani, licitaţia urmând a avea loc în data de 7 mai 2•
Edilul a adus la cunoştinta Consiliului Comunal că Ministerul
Agriculturii şi Domeniilor a expropriat şi predat comunei casa parohială a
fostului preot Octavian Tămăşdan, la 29 februarie 1936, schimbându-i
destinaţia în casă culturală. Deoarece edificiul era într-o stare de degradare
avansată autorităţile au hotărât înlocuirea acoperişului şi efectuarea
lucrărilor de consolidare ce se impuneau. Au adresat o cerere Casei
Autonome a Pădurilor Statului prin care să primească la un preţ redus sau
chiar gratuit lemne pentru reparaţii. De asemenea, s-a decis rectificarea
bugetului în vederea efectuării reparaţiilor3 . Lucrările de renovarea a Casei
Culturale au început de la mijlocul lunii martie, însă pentru o eficientă
finalizare a lor _a fost constituită o comisie4 • La 4 aprilie 1936, din aceasta au
făcut parte primarul Pavel Condea şi consilierii Florea Dragoş şi Mihai
I

Şodinca 5 •

La 2 mai, consilierul Mihai Dragoş a vorbit despre insuficienţa celor
26 fire lemn de gorun, fiind necesare 120 de fire de gorun şi plop din
pădurea comunală. Propunerea acestuia a fost aprobată 6 •
Aleşii locali au decis la 16 august 1937 ca suma obţinută din
vânzarea morii să fie destinată edificării Casei Culturale. Proiectul a fost
întocmit de inginerul Popoviciu de la Secretariatul Tehnic, însă nu a fost
trimis comunei7.
Ioan Groza, Aurel Miclea, Mihai Şodinca, Grigorie Bortiş, Ilarie Condea şi Ghenadie Brad
Arhiva Primăriei Moneasa (A.P.M.), Condica pentru şedinţe. Consiliul Comunal Moneasa.
1932-1936, f. 22
3
Ibidem, f. 144v-146; Serviciul Judeţean Arad al Arhivelor Naţionale (S.J.A.A.N.), Fond
Prefectura Jude,tului Arad (F.P.].A.), Acte administrative. 1940-1948, nr. inv. 1298, dos.
232/1941, f. 4.
4 A.P.M., Condica pentru şedinţe ... , f. 149.
5 Idem, Deciziuni ale Consiliului Comunal Moneasa. 1936-1938, f. 1-3.
6 lbidem, f. 8-9; S.J.A.A.N., F.P.].A., Acte administrative. 1935-1939, dos. 313/1936, f. 29.
7 A.P.M., Deciziuni ale Consiliului Comunal Moneasa. 1936-1938, f. 67.
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Consiliul a aprobat, în 16 noiembrie, devizul şi caietul de sarcini
întocmite de Serviciul Tehnic de Drumuri Arad la 30 august 1937, în
vederea edificării Casei Culturale, precum şi a locuinţei Casei Parohiale,
care s-au ridicat la 220.000 lei8 •
Fiica fostului preot, Octavian Tămăşdan, în 30 decembrie 1940, a
solicitat vechile posesiuni ale tatăului său în instanţă, obţinându-le prin
sentinţa Judecătoriei Buteni. Autorităţile locale şi cele abilitate au contestat
decizia la Tribunalul din Arad, fiincă s-a notat o confuzie de terenuri. Cu
prilejul inspecţiilor efectuale de delegaţii Prefecturii s-a constatat că în
continuare Casa Culturală, în care Primăria a investit 177.000 lei, nu
dispune de acoperiş, deoarece, la preluare, fiind într-un stadiu avansat de
degradare, organele locale nu au dispus de resursele financiare necesare
refacerii aco erişului.
- - - - - - - - - - - : - - - -........~ - - - - -~,.ll!lil-illll'r'!'l"~~
... r-::rr.-

Ulterior, în anul 1941, conducerea comunei Moneasa, Statul şi
Ocolul Agricol Sebiş au depus contestaţia la Tribunal pentru ca urmaşii
amintitului paroh să nu beneficieze de acest teren9 • Argumentele aduse au
adus câştig de cauză autorităţilor locale.

8
9

Ibidem, f. 84; S.J.A.A.N., F.P.f.A., Acte administrative. 1935-1939, dos. 313/1936, f. 110.
S.J.A.A.N., F.P.f.A., Acte administrative. 1940-1948, nr. inv. 1298, dos. 232/1941, f. 2-8.
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În anul financiar 1943 / 44 s-a prevăzut finalizarea edificiului, în
care scop a fost alocată suma de 10.000 lei 10 . În căutarea unor noi resurse
financiare s-a apelat la modificarea bugetului administraţiei generale a
comunei, s-a creat, cu acceptul Consiliului politic, Consiliului de
Colaborare şi a Obştii Săteşti, fondul necesar pentru continuarea
construcţiei, care avea venitul disponibil pe acest an financiar din
contravaloarea traverselor furnizate de comună Regiei C.F .R. Bucureşti
(3.000.000 l(;?i, sumă în curs de încasare şi în limita căreia se vor stabili
celelalte cheltuieli) 11 • A fost, aşadar, înfiinţat Fondul pentru Casa Culturală
Moneasa12 •
Construcţia Căminului Cultural a fost finalizată în anul 1948,
având o capacitate de 300 de locuri13 •
Odată cu darea lui în folosinţa sătenilor, centrul activităţilor
cultural-artistice s-a concentrat aici. În sălile lui s-au desfăşurat spectacole,
conferinţe, hore, nunţi, reuniuni, etc.
Serbarea din 8 martie 1950, desfăşurată la Căminul Cultural, a avut
următorul program: 1. Imnul R.P.R.; 2. Imnul U.R.S.S., intonat de corul
şcolii; 3. Conferinţa ţinută de prof. Cornelia loja; 4. Poezia „Femeia Erou",
rostită de un elev din clasa a VII-a; 5. Dansuri, elevii clasei a VII-a; 6. Cor
,,Cântec pentru pace"; 7. Cor „Steag al libertăţii" 14 .
Sfatul Popular a solicitat în data de 5 noiembrie 1951 celui al
Raionului Gurahonţ. Secţia Culturală să trimită cinematograful din Sebiş la
Moneasa, deoarece locuitorii au amenajat în Căminul Cultural o sală
specială destinată derulării filmelor1s.
Căminul Cultural avea să devină locul proprice propagandei
idealurilor socialist-comuniste. Aici, ,,fruntaşii comunei" erau obligaţi să
organizeze conferinţe în vederea popularizării muncii în GAC-uri,
competiţii între brigăzi, precum şi să evidenţieze rezultatele bune ale GACurilor şi T.O.Z.-urilor. Deschiderea campaniilor era însoţită de şezători
festive. Bibliotecile săteşti au fost îmbogăţite cu cărţi agro-tehnice16_
Din februarie 1952 au fost organizate cercuri de citit în cadrul
bibliotecilor, care, de regulă, se aflau în incinta căminele culturale. Scopul
era informarea politică şi expunerea unor metode agro-zootehnice
10

Planul real de activitate al Prefecturei Judeţului Arad pe anii bugetari 1942/43, 1943/44, 1944/45,

voi. I, Arad, 1942, p. 64-65.
11 S.J.A.A.N., F.P.J.A., Acte administrative. 1940-1948, dos. 114/1946, f. 2.
12 Ibidem, f. 3-4.
13 A.P.M., Nicolae Palade, Monografia comunei Moneasa, 1964, manuscris, f. 6.
14 A. Şc. Gen. ,,Gheorghe Groza", Şedinţele Consiliului Pedagogic. 1950-1951, f. 17.
15 A.P.M., Probleme de învăţăi:nânt-cultură. Anul 1951, f. 6.
16 Ibidem, f. 19.
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ţărănimii muncitoare17. În aceeaşi lună a fost sărbătorit centenarul naşterii

lui I.L. Caragiale. Au fost susţinute conferinţe, programe culturale, lecturi
în special din operele „Românii verzi" şi „Schiţe" din 190718 . Duminică, 27
iulie, a fost prezentată recenzia romanului „Secerişul" 19 •
Horele, altădată desfăşurate în faţa bisericii, au început să aibă loc
numai în căminele culturale. La cele care nu se aflau sub directivă politică
se percepea o taxă de 20 lei sau 30 lei/ persoană 20 .
Conform statisticilor din teritoriu, cursurile de alfabetizare cu
adulţii se desfăşurau destul de anevoios. Frecvenţa redusă îngreuna
activitatea dascălilor 21 . În temeiul adresei Comisariatului Gurahont, din 2
aprilie 1952, dascălii erau obligaţi să ţină cursuri de alfabetizare cu
persoanele născute în 1932, în zilele de vineri de la ora 18 şi duminica de la
ora 922 •
Între 29 martie şi 7 aprilie 1952, la toate căminele culturale arădene
s-a organizat „decada literaturii ruse", prilej cu care au fost ţinute
conferinţe, programe cultural-artistice (lecturi, recitări, muzică pe textele
marilor scriitori şi poeţi ruşi). Organizatorii s-au inspirat din publicaţii
precum „Veac Nou" ori „Contemporanul" şi operele scriitorilor ruşi
Cehov, Gorki, Solohov, Nikolaeva, etc.23
La începutul lunii aprilie, în data de 11, a fost aleasă conducerea
Căminului Cultural Moneasa. Din aceasta au făcut parte: Mihai Şodinca
(primar, preşedinte}, Nelu Condea (secretarul organizaţiei), Aurel Brad
(secretar U.T.M.), Cecilia Papai (U.F.D.R.), Florea Groza (F.P.), Ioan
Şodinca (AR.LUS), Suci Francisc (U.P.M.), Nicolae Palade (director şcoală).
Director al Căminului Cultural a fost desemnat Vasile Voian / Arcadie
Raicovici. Din colectivul de lucru al directorului au făcut parte: biblotecar:
Doina Albu; responsabil prop. conferinţe: Adriana Ciorogariu; responsabil
cu cercurile: Doina Albu; responsabil cu echipa de teatru: Lazăr Condea;
responsabil cu echipa de cor: Arcadie Raicovici; responsabil cu echipa de
joc: Elena Simon; responsabil radio: Aurel Brad; responsabil cu
întreţinerea, pavazarea, secretar gestionar: Ioan Groza; responsabil sportiv:
Livius Şodinca24_

Ibidem, f. 57.
Ibidem, f. 63.
19 A.P.M., Probleme de învăţământ-cultură. Anul 1952, f. 11-17.
20 Ibidem, f. 36.
21 A.P.M., Probleme de învăţământ-cultură. Anul 1951, f. 69.
22 Idem, Probleme de învăţământ-cultură. Anul 1952, f. 50.
23 Ibidem, f. 55.
24 Ibidem, f. 82.
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La căminele culturale, între 9-20 mai, au fost organizate conferinţe
având ca teme ,,Împerialismul americano-englez, duşman al
independenţei Ţării noastre", ,, Ucraina sovietică în floare". Toate au fost
urmate de programe artistice25 .
În 15 iunie 1952, Vasile Voian a fost reconfirmat în funcţia de
director al Căminului Cultural din Moneasa26 .
Secţia de Învăţământ a Sfatului Popular al Raionului a solicitat, în
data de 5 octombrie, ca în toate şcolile să fie organizate manifestări având
ca subiect „Forţele Armate din R.P.R. scut al cuceririlor poporului
muncitor şi al păcii"27_
În toamna aceluiaşi an, în 26 octombrie, Sfatul Popular a adresat o
solicitare Întreprinderii „ Dimitrov" Sebiş în vederea acordării a 400 de
cărămizi pentru construirea în Căminul Cultural Moneasa a spaţiului
destinat cinematografului şi pentru instalarea motorului în uzină 28 .
Fostului director al Căminului Cultural, Dara Miclea, i s-a pus în
vedere de către Biblioteca Centrală Raională faptul că a fost încheiat un
contract cu cea din Moneasa referitor la organizarea unei biblioteci
ambulante cu cărţile ce i-au fost împrumute 29 .
Comitetul Executiv al Sfatului Popular Moneasa a înştiinţat, în 17
februarie 1955, Secţia Culturală a Sfatului Raional Gurahonţ despre cele
două radiouri. Cel din Moneasa era la reparat din anul 1953 la Cooperativa
Precizia, iar celui din Rănuşa îi lipseau două lămpi. Ambele erau defecte30 .
Sectia
Culturală a Sfatului Raional Gurahont, a solicitat, în 21
,
februarie acelaşi ani, Sfatului Popular Moneasa să întocmească o situaţie
amănunţită despre materialele necesare finalizării construcţiei Căminului
Cultural în cursul anului sus menţionat. În adresa de răspuns se consemna
că mai era nevoie de 300 bucăţi de ţiglă, var, etc. 31
La acea vreme, activa o echipă artistică de teatru şi cor, aflată sub
îndrumarea învătătorului Nicolae Palade32.
Întreprinderea Cinematografică Regională de Stat, în 29 martie, a
trimis o reglementare despre modalităţile de derulare a filmelor.
Programul de rulare era următorul: 1. În fiecare joi şi vineri de la orele 19;
2. În trei sâmbete pe lună de la 19; 3. într-o sâmbătă pe lună de la orele 17;
zs Ibidem, f. 38.
26 Ibidem, f. 92.
27 Ibidem, f. 23.
28 Ibidem, f. 83.
29 A.P.M., Corespondenţă. Probleme
30 Ibidem, f. 14.
31 Ibidem, f. 16-17.
32 Ibidem, f. 19.

învăţământ-cultură.

An 1955, f. 7, 21.
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4. În trei duminici pe lună de la orele 11 şi 19; 5. Într-o duminică pe lună de
la 17 şi 19; 6. În sărbătorile legale, filmul era rulat ca în timpul duminicilor
de la 11 şi 17. Astfel, în incinta Căminelor Culturale se puteau organiza
baluri de două ori pe lună33.
Din 1 aprilie acelaşi an, Arîtstică Băghină a preluat funcţia de
director al Căminului Cultural, înlocuind-o pe Sidonia Groza34 •
În Darea de seamă pe trimestrul II al anului 1958, s-a arătat că
activitatea culturală a înregistrat progrese. La Moneasa a fost înfiinţată o
echipă de cor, iar elevii şcolii au susţinut diverse spectacole.35•
Comitetul Executiv a decis, în data de 28 decembrie 1958,
susţinerea echipelor artistice prin asigurarea unui climat favorabil
pregătirii lor. Directorul Căminului Cultural avea datoria de a recenza
conţinutul fiecărui film pentru a stârni interesul localnicilor. De asemenea,
acesta a stabilit contacte cu specialişti care să susţină cursuri agro-silvice
pentru ţărani 3 6.
Cu prilejul inspecţiei de lucru, vicepreşedinte Comitetului Executiv
Raional, Moise Zdriscă, şi inspectorul metodist Vasile Zoican au solicitat
fixarea repertoriului formaţiilor artistice şi, în special, a echipelor de teatru,
precum şi o permanentizare a formaţiilor existente: echipa de teatru,
brigadă, cor şi formaţia de dansuri. Era imperios necesar punerea în scenă
a unui montaj literar artistic, propus de Comitetul de Cultură şi Artă cu
prilejul aniversării înfiinţării P.C.R. Directorul Căminului şi cel al
Comitetului Executiv erau obligaţi a fi preocupaţi de deplasarea bibliotecii
comunale în satul Rănuşa în scopul realizării planului de cititori37.
Directorul Căminului Cultural, Vasile Draghici, a prezentat, în
cadrul şedinţei Comitetului Executiv, din 27 februarie 1962, raportul de
activitate desfăşurată în perioada de iarnă 1961-1962. Acesta a arătat că în
activitatea sa a fost susţinut de directorul Căminului Cultural din Rănuşa
Ioan Dobre, dar şi de membrii Comitetului Executiv, care au răspuns
necesităţilor administrative ale acestei instituţii. Astfel, planul de filme
propus de organele superioare raionale şi destinat comunităţii a fost
îndeplinit, iar biblioteca, aflată în gestiunea dnei Elena Brad îşi desfăşoara
activitatea în parametrii normali. Formaţia de teatru a pregătit două piese:
„ Doctor fără voie" de Molliere şi o piesă de Tiberiu Vornicu. Formaţia

Ibidem, f. 23.
34 Ibidem, f. 25.
35 A.P.M., Sesiunea
33

ordinară

de constituire a Sfatului Popular Moneasa, 21.01.1958-23.12.1958, f.

113.
36

37

Ibidem, f. 172-174.
A.P.M., Registrul de Procese verbale ale sesiunii Sfatului Popular Moneasa. 1956-1967, f. 45-46.
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corală

a fost îndrumată cu măiestrie de învăţătorul Nicolae Palade sub
atenta supraveghere a preşedintelui Sfatului Popular, Dănilă Groza38 .
În lunile martie-aprilie 1962, au fost organizate conferinţe cu
caracter agricol şi zootehnic: Curăţarea pomilor fructiferi, Creşterea şi îngrijirea
vitelor; cu caracter stiintific:
Pământul si
sale; Forma, dimensiunile si
'
'
, miscările
,
,
mişcările pământului; Când a apărnt viaţa pe pământ3 9 • Până în perioada de
iarnă a anului 1962, a fost finalizat şi văruit coridorul de acces a formaţiilor
direct pe scenă, au fost înlocuite ochiurile de sticlă sparte şi a fost montată
o nouă uşă. Pentru formaţiile artistice au fost procurate echipamentele
necesare în vederea pregătirii programelor artistice 40 .
Potrivit adresei Comitetului Judeţean pentru Cultură şi Artă al
Consiliului Judeţean Arad, directorul Căminului Cultural avea obligaţia
de a comanda periodic numărul biletelor de spectacol necesare
cinematografului41 _
Câţiva ani mai târziu, respectiv în 23 iunie 1966, s-a impus
repararea scenei, refacerea instalaţiei electrice, reamenajarea toaletei şi
repararea tablei de pe acoperiş42.
'
În vara anului 1968 a fost organizată expoziţia Gheorghe Groza.cu
sprijinul următorilor: Mărioara Crişan, Iosif Cordoş, Mihai Ferenţ şi alţii.
Aceasta a avut menirea de a promova un artist local în rândul turiştilor
care vizitau Staţiunea. De formaţia corală, grup vocal şi corişti vocali se
ocupa învăţătorul Nicolae Palade; de formaţia de teatru răspundea Iosif
Cordoş şi Cezar Vasilescu; de brigada artistică de agitaţie Barie Jidoi; de
echipa de dansuri Mihai Groza şi Gheorghe Şodinca. Propaganda prin
conferinţe era susţinută de d-nele Dorina Cociuba şi Ileana Reiter43.
Colectivul de conferenţiari era alcătuit din: Dorina Cociuba (responsabil
colectiv de conferenţiari), Barie Jidoi (conferinţe cu caracter politic şi
informări), Cezar Vasilescu (conferinţe cu caracter literar-istoric), Cornel
Balaci (conferinţe cu caracter literar-istoric), Ileana Reiter (conferinţe cu
caracter ştiinţific), Elisabeta Humeniuc (conferinţe cu caracter sanitar),
Maria Dragoş (conferenţiar). Colectivul se întrunea lunar pentru a stabili
ciclul conferintelor44.
I

A.P.M., Şedinţe de lucru ale Comitetului Executiv. 9. I. 1962-18 XII 1962, f. 41-45.
Ibidem, f. 112-113.
40 Ibidem, f. 220-221.
41 A.P.M., Documente privind transmiterea Carierei de Marmură Moneasa Întreprinderii marmură
Simeria. 1.01.1968-31.12.1968, f. 5.
42 Idem, Registrul de Procese verbale ale sesiunii Sfatului Popular Moneasa. 1956-1967, f. 50.
43
S.J.A.A.N., Consiliul Popular al Comunei Moneasa. Biroul Executiv, 1 ianuarie 1968-31
decembrie 1968, dos. 4-5, f. 157-158.
44 Ibidem, f. 161.
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Din Raportul Comitetului Executiv cu privire la activităţile
culturale, redactat în 10 noiembrie 1970, a reieşit că cele două instituţii,
Căminul Cultural şi Biblioteca din comună au fost dotate cu mobilier
corespunzător. Căminul Cultural dispunea şi de un televizor şi un aparat
de radio. Era necesară punerea în folosinţă a sistemului de iluminat al
scenei. Pe scenă au avut loc spectacole muzicale, de teatru, conferinţe.
Formaţia de dansuri a şcolii a pregătit dansul Căluşernl şi Sârba. Şi d-na
educatoare Rodica Balaci a prezentat patru programe artistice cu copiii de
la grădiniţă. Biblioteca a împrumutat 4.786 de cărţi unui număr de 460 de
citi tori45 .
În Planul de muncă privind activitatea culturală în perioada de
iarnă 1970-1971, conducerea instituţiei a propus o serie de activităţi. Dintre
acestea amintim: organizarea unor seri pentru tineret, ziua tineretului,
expuneri legate de proiecţii sau audiţii muzicale, activităţi distractive;
susţinerea unor conferinţe prin care să fie combătute concepţiile noilor
culte religioase, dar şi teme cu caracter agricol, pomicol, literar46 •
La sfârşitul deceniului şapte al veacului al XX-lea, s-a pus în
aplicare o mai veche decizie privind organizarea şi funcţionarea
cinematografelor săteşti. Potrivit Hotărârii m. 942, din 17 iunie 1954, a
Consiliului
de
Miniştrii
pentru
organizarea
şi
funcţionarea
cinematografelor săteşti, Căminele Culturale aveau obligaţia de a preda
instalaţiile cinematografice (stocul de piese de schimb, materiale, aparate
de proiecţie de rezervă şi utilajele de întreţinere a aparatelor de proiecţie)
întreprinderilor cinematagrafice de stat, subordonate Direcţiei Generale a
Cinematografiei din Ministerul Culturii. Întreprinderile regionale
cinematagrafice de stat împreună cu secţiile culturale ale sfaturilor
populare aveau îndatorirea de a prezenta anual planul de muncă spre
aprobarea Comitetului Executiv. Sfaturile populare urmau a pune la
dispoziţie de trei ori pe săptămână sălile căminelor culturale. De
asemenea, se impunea aplicarea următoarelor dispoziţii: obligativitatea
asigurarn energiei electrice pentru proiectarea filmelor; iluminatul,
încălzitul şi curăţenia sălii; mijlocele de transport necesare aducerii şi
expedierii filmelor. Aceste întreprinderi achitau 15% cotă din încasări
după impunerea impozitelor căminelor culturale. Dispoziţiile au fost
stipulate în contractele tip încheiate între cele două părţi. Cota amintită se
aplica începând cu 1 ianuarie 1964, în cazul în care căminele culturale
îndeplineau cerintele mai sus mentionate.
I

45

I

Lucrări privind organizarea şi
a sesiunilor Consiliului Popular al comunei Moneasa 1

S.J.A.A.N., Consiliul Popular al Comunei Moneasa. nr. 2,

desfăşurarea şedinţelor

Biroului Executiv
ianuarie 1970-31 decembrie 1970, f. 2-5.
46 Ibidem, f. 13-14.
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O

altă Hotărâre

cu nr. 1199, din 21 august 1959, a Consiliului de
Miniştrii făceau referire la acordarea unor premii directorilor de cămine
culturale săteşti şi operatorilor pentru activitatea din cadrul
cinematografelor. Aceştia erau beneficiarii a câte 30% din încasărilor peste
plan47 .
La 24 septembrie 1971, a fost constituit Consiliul de Conducere al
Căminului Cultural din Moneasa, format din următorii membrii: Vasile
Draghici, Barie Jidoi, Iosif Cordoş, Dorina Cociuba, Nicolae Palade, Rodica
Balaci, Ioan Crişan, Livius Şodinca, Livia Groza, Mihai Groza, Nicolae
Cioflică 48 •

Conform unei adrese din 8 aprilie 1976, înaintă de vicepreşedintele
Consiliul Popular al Judeţului Arad, Dorel Zăvoianu, în 16 mai 1976, 20 de
perechi din Moneasa, însoţite de edilul local, urmau să participe la parada
porturilor populare, ce avea loc la Pădurice, în cadrul festivalului
,,Primăvara arădeană", eveniment aflat la a VIII-a editie 49 •
Zece ani mai târziu, la 2 septembrie 1986, Rodica Călin a expus
activitatea artistică, arătând că au fost susţinute pe scena de vară
spectacole de către Teatrul de Stat din Arad, Filarmonica din Arad, solişti
şi formaţii artistice din întreaga ţară. La 24 august s-a desfăşurat Festivalul
folcloric al cântecului şi dansului popular50 .
Până nu demult, Căminul Cultural a reprezentat centrul culturalartistic al Monesei.
Recent, edilul local Ioan Herbei a făcut demersuri de restaurare pe
fonduri europene a acestuia, dorind a-i reda utilitatea de odinioară.
Căminul Cultural Rănuşa
Chiar dacă în anumite documente s-a consemnat anul 1942 ca fiind
cel al înfiinţării Căminului Cultural, totuşi lucrările de edificare au durat
mai mulţi ani.
Din Comitetul de conducere al Căminului Cultural pentru
executarea lucrărilor au făcut parte: Mihai Şodinca (preşedintele Sfatului
Popular), Dănilă Condea (maistru zidar Moneasa), Ioan Dobre (învăţător,
director Cămin Cultural), Ioan S. (secretar organizaţie de bază P.M.R.),
Mihai Coşa (deputat organizaţie F.P.), Alexandru Ageu (deputat P.M.R.),
I

Ibidem, f. 6-8.
S.J.A.A.N., Consiliul Popular al Comunei Moneasa. Birou Executiv. Lucrări privind organizarea
şi desfăşurarea sesiunilor Consiliului Popular şi a şedinţelor de Birou Executiv al Consiliului
Popular (convocatoare, procese verbale, rapoarte, dări de seamă, informări), 1 ianuarie 1971-31
decembrie 1971, f. 142
49 A.P.M., Consiliul Popular Moneasa. 1976. Corespondenţa cu alte instituţii, f. nenr.
so Idem, Consiliul Popular Moneasa, Lucrări privind organizarea şi desfăşurarea şedinţelor
Biroului Executiv, 1.01.1986-31.12.1987, f. 122-123.
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Maxim loja (deputat P.M.R.), Terentie T. Crişan (deputat P.M.R.),
Alexandru loja (deputat organizaţie F.P.), Terentie loja (deputat
organizaţie F.P.), Anton loja (deputat organizaţie F.P.), Augustin Spătăcean
(deputat organizaţie F.P.), Ştefan Mârnea.
Dintre cei care au contribuit la edificarea clădirii prin cărăuşie şi cu
braţele amintim pe: Ştefan Jidoi (12 mai 1952, o căruţă de scânduri din
Moneasa, ½ zi, 4 ore; 20 mai 1952, 5 căruţe de nisip de la Dezna, 1 zi, 8 ore;
24 mai 1952, 10 căruţe piatră la umplut fundaţia, 1 zi, 8 ore; 25 iunie 1952, 1
căruţă trestie de la Laz, 1 zi, 8 ore; 3 iulie, 6 căruţe pământ, 1 zi; etc.),
Ciupertea Pătru, preotul Lazăr loja (12 mai 1952, 1 car de ţigle Moneasa, ½
zi, 4 ore; 24 mai 1952, 10 care de pământ la umplut fundaţia, 1 zi; 28 mai
1952, 1 car lemne de la pădure, 1/2 zi; etc.), Terente Iacob, Aurel Dochie
loja, Iosif loja, Ioan Barbura, Ioan Brad, Ladislau Penţa, Valentin Bacoş,
Ioan Termea, Coloman loja, Ioţa loja, Teodor Druia, Iosif Miclea, Iosif
Leontin, Solomon Chiţa, Ioan Mâmea, Florian Mârnea, Ilie Burta, Gavrilă
Bortiş, Mihai loja, Ioan Moţ, Simion Groza, Terente Groza, Anton loja,
Terente loja, Farko Iosif, Terente Oniţ loja, Iosif Viorel loja, Alexandru loja,
Nicolae loja, Nicolae Bortiş, Teofan Bortiş, Florea Iacob, Elisabeta Hanţ,
Ghenadie Jidoi, Iosif Moţ, Vasile Codruţ, Teodor Moţ, Vasile Moţ, Moise Ţ.,
Pavel Lupşa, Augustin Spătăcean, Iosif loja „dubaru", Terente loja, Teodor
Codruţ, Iosif Condea (tâmplar), Maxim loja, Lazăr loja (comerciant), Ştefan
loja, Balint loja, Pavel loja, Marcu Galea, Gheorghe Condea, Zaharie
Greucean, Aurel loja, Roman Moţ, Terente Moţ, Valer Groza, Mihai Groza,
Iosif Codruţ, Ştefan Mârnea, Mihai Greucean, Augustin Faur, Vasile
Dragoş, Sinesie loja, Ioan Bortiş, Alexandru loja (deputat), Mihai Coşa
(deputat), Gheorghe Coşa, Matei Roman, Terente Ţolea, Ioan Ţolea, Ilie
Jurca, Florian Creţ, Dănilă Copil, Ioan Ana, vasile Colcari, Vasile Dragoş,
Vasile samson Bortiş, Lazăr Bortiş, Iosif Mâmea, Ştefan Terente, Terente
Crişan (Tău), Pavel Crişans1_
Conform proceselor verbale din arhivele Primăriei Moneasa, la 1
iunie 1952, Mihai Coşa şi Eva Spătăceanu au expus faptul că lucrările de
edificare erau în derulare. Cu toate că şi-au propus potrivit directivelor
politice ale vremii darea lui în folosinţă până- la 23 august, totuşi acest
deziderat nu s-a întâmplat52 . În 13 iunie, autorităţile locale au mai solicitat
Întreprinderii „Dimitrov" Sebiş 1.200 bucăţi de ţiglă, iar, în 19 august,
Ocolului Silvic Sebiş-Moneasa scânduri pentru finaliza edificiul53 .

51 A.Şc.

Gen. cu Cls. I-IV Rănuşa, Acte. Căminul Cultural Rănuşa, f. nenr.
A.P.M., Registru. Procese verbale de sesiuni ale Sfatului Popular Moneasa. 1952, f. 9.
53 Idem, Probleme de învăfământ-cultură. Anul 1952, f. 85, 91.
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Abia în anul 1955, lucrările au fost terminate. Sala de spectacol
avea o capacitate de 100 de locuri54 .
În acelaşi an, la Rănuşa activa o echipă artistică de teatru şi cor,
aflată sub îndrumarea învătătorului Ioan Dobre55 .
În. Darea de seamă pe trimestrul II al anului 1958, s-a arătat că
activitatea culturală a înregistrat progrese. Pe scena Căminului Cultural o
echipă artistică din Cărand, satul Sâc, a jucat piesa Bărbat fără opinci, iar
echipa de dans a jucat mai multe jocuri româneşti56 .
La 1 septembrie 1970, învăţătoarea Maria Sirca a predat casieria lui
Balint Lupşa. În 15 noiembrie, Pavel Lupşa a preluat inventarul, constând
din: 1 televizor, 50 scaune, 3 mese, 4 perdele lungi, 3 feţe de masă, 2 sobe şi
câteva bănci. D-na Maria Sirca a fost director al Căminului Cultural. În 16
ianuarie 1971, a achiziţionat antena TV de la locuitorul Ioan Bortiş. Cu
prilejul spectacolului susţinut de elevii şcolii, a fost sporit fondul şcolar cu
banii de bilete cumpărate în ziua de 8 martie acelaşi an. Aceasta a
organizat numeroase hore săteşti, a facilitat reprezentanţia spectacolului
de circ a actorilor din Timişoara (23 octombrie 1971) din care a încasat
suma de 382 lei.
Druia Maria, fost director al Căminului Cultural, a predat, în 5
aprilie 1973, arhiva (lista de inventar, dosarul cu acte justificative, state de
plată, ştampilă, chitanţier, jurnal de casă, etc.) noului director, d-na
învăţătoare Mărioara Brad.
Muzicanţii care au susţinut spectacol în ziua de 24 februarie 1974,
Pavel Bortiş (taragot) şi Ionel Scrofan (tobă) au fost remuneraţi pentru
serviciile lor. În 16 martie 1975, muzicanţii Bortiş Pavel, Bortiş Aurel, Parco
Iosif, Sechi Iosif au fost plătiţi pentru spectacolul susţinut5 7 •
Acele vremuri s-au stins. Căminul Cultural a rămas doar o
amintire. Lăsat în paragină, acesta a ajuns să reprezinte un pericol pentru
I

săteni.

În anul 2014, clădirea ridicată cu multe eforturi de localnici a fost
demolată.

Biblioteca sătească
Ca în toate localităţile judeţului şi biblioteca din Moneasa a
funcţionat într-o încăpere a Căminului Cultural. De regulă, cei care
răspundeau de ea au fost dascălii şcolii.

Idem, Nicolae Palade, op. cit., f. 6.
Idem, Corespondenţă. Probleme învăţământ-cultură. An 1955, f. 19.
56 Idem, Sesiunea ordinară de constituire a Sfatului Popular Moneasa, 21.01.1958-23.12.1958, f.
113.
57 A.Şc. Gen. cu Cls. I-IV Rănuşa, Acte. Căminul Cultural Rănuşa, f. nenr.
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În perioada comunistă, întregul fond de carte prezent în bibliotecile
editat în perioada anterioară anului 1918, precum şi cel dintre anii
1918-1947, a fost selectat şi supus unui control al unui delegat al fondului
de carte al Statului5B.
La biblioteca, între 1 ianuarie - 20 septembrie 1962, au fost înscrişi
1.411 cititori (479 muncitori, 77 ţărani muncitori, 388 intelectuali, 497 elevi,
19 studenţi). Acest număr cuprinde şi iubitorii de lectură din Staţiunea
Moneasas9_ În jurul anului 1966, ea dispunea de 11.000 volume60 .
În Planul de muncă privind activitatea culturală din iama anilor
1970-1971, se consemna că au fost organizate seri literare, dimineţi de
basme pentru copii, seri pentru tineret6 1 .
Biblioteca sătească din Rănuşa, ce cuprindea 50 voi., gestionată în
mod voluntar de învăţătorea Maria Eva Dragoş, a fost predată bibliotecarei
Elena Stefea, în anul 197062_
În cursul anului 1993, fondul de carte de la Biblioteca Statiunii a
fost transferat de la Casa Cultură Sebiş la Primăria Moneasa. ~a discutat
despre necesitatea tranferării fondului de carte de la Biblioteca Comunală
la cea a Statiunii63_
De-a lungul timpului, aceasta a fost adăpostită din sala Căminului
Cultural într-o încăpere de la parterul bl 16, apoi într-un spaţiu al
grădiniţei. în ultimii ani, a fost transferat într-o anexă a Primăriei. Ştefea
Elena, Dorina Cociuba, Neli Condea au îndeplinit funcţia de bibliotecar.
Cu multă dăruire, din anul 2004, de acest fond de carte, îmbogăţit
de Biblioteca Judeţeană „A. D. Xenopol" Arad, se ocupă d-na bibliotecar
Diana Toderaş. Astăzi numără aproximativ 17.000 de volume.
săteşti,

I

I

A.P.M., Probleme de învăţământ-cultură. Anul 1952, f. 29.
Idem, Registrul de Procese verbale ale sesiunii Sfatului Popular Moneasa. 1956-1967, f. 246252.
60 Idem, Nicolae Palade, op. cit., f. 7.
61 S.J.A.A.N., Consiliul Popular al Comunei Moneasa. nr. ;_, Lucrări privind organizarea şi
desfăşurarea şedinţelor Biroului Executiv şi a sesiunilor Consiliului Popular al Comunei Moneasa 1
ianuarie 1970-31 decembrie 1970, f. 13-14.
62 A.Şc. Gen. cu Cls. I-IV Rănuşa, Acte. Căminul Cultural Rănuşa, f. nenr.
63 A.P.M, Consiliul Local al Comunei Moneasa (C.L.C.M.), Şedinţele Consiliului Local.
28.01.1993-28.12.1993, f. nenr.
58
59

360
https://biblioteca-digitala.ro

2. Echipa de fotbal Moneasa
La 10 aprilie 1952, autorităţile locale au primit o adresă prin care
erau obligate să amenajeze terenuri de sport, unde să poată fi organizate
toate tipurile de competiţii64_
În data de 3 iulie 1955 a fost programată partida de fotbal dintre
echipa Monesei şi cea a Bârsei, începând cu orele 15, pe terenul de sport al
Monesei. O alta a fost programată în 17 iulie, cu echipa Sebiş II de la
aceleaşi ore, iar returul pe 19 iulie, la Sebiş 65 .
Conducerea echipei de fotbal locale „Minerul", aflată în grupa de
„Onoare", a solicitat, la 12 mai 1994, combustibil pentru deplasările ce
urma a le efectua la Satu Nou, Vânători, Ghioroc, cerere care a fost
aprobată 66 .

În şedinţa din 26 ianuarie 1995, edilul local Terentie Condea a
propus ca echipa de fotbal să poarte denumirea de „Codru Moma" 67 .
Din păcate, cu toate că baza sportivă a fost amenajată pe fonduri
europene, aceasta s-a desfiinţat.

Idem, Probleme de învăţământ-cultură. Anul 1952, f. 51.
Idem, Corespondenţă. Probleme învăţământ-cultură. An 1955, f. 35-36, 41.
66 A.P.M, C.L.C.M., Şedinţele Consiliului Local. 27.01.1994-14.12.1994, f. 77.
67 Idem, Şedinţele Consiliului Local. 26.01.1005-18.12.1995, f. nenr.
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3. Societatea de Vânat Înmulţire
şi Protecţia Vânatului „Mistreţul"
Dinamicul învăţător şi directorul şcolii din Moneasa, Gheorghe
Bărbuceanu a avut iniţiativa de a înfiinţa o societate de vânătoare la
Moneasa şi satele din jur, Rănuşa, Buhani, Slatina de Criş şi Neagra, în 17
ianuarie 1932. Preşedinţe al acesteia a fost Gheorghe Bărbuceanu;
vicepreşedinte, Groza Gavrilă (agricultor, Moneasa); secretar: Ioan Dobre
(învăţător, Slatina de Criş); membrii: Romul Drincu (învăţător, Neagra);
Ioan Pop (agricultor, Slatina de Criş); Gligor Bortiş (agricultor, Moneasa;
Terentie Dronca (Neagra); Ioan Popp (Slatina de Criş); membrii de onoare:
Matei Morari (grefier, Tribunalul Arad); Florian Ştefănică (primpretor,
Sebiş; cenzori: I. Bama (Slatina de Criş) şi Petru loja (Rănuşa); juristconsult: dr. Petrică Petrila (avocat, Sebiş); casier: Vasile Brad.
Statutele Societăţii au subliniat scopul acesteia „art. II: a. Ocrotirea
vânatului folositor şi prăsirea speciilor acomodate împrejurărilor locale; b.
Stârpirea fiarelor şi păsărilor stricătoare; c. Să supravegheze regulile
vânătoreşti; d. Să asigure membrilor săi posibilitatea de a vâna prin
arendarea de teritorii".
Din această societate puteau face parte maxim 30 de membrii.
Calitatea se dobândea în următoarele condiţii: să fie cetăţeni romârµ, care
practică vânatul exclusiv din pasiune; să fie recomandaţi de doi membrii
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fie major; să aibă o avere imobiliară sau funcţie publică sau
privată; să respecte legile vânatului. Îşi puteau pierde acest statul în
următorele cazuri: condamnare penală, nesupunere faţă de scopurile
societăţii, excludere, renunţare, deces.
Preşedintele a fost desemnat C()nducătorul societăţii, cu obligaţia
de a o reprezenta în faţa tuturor forurill •r dl' a convoca şedinţele adunării
generale; de a semna împreună cu casierul certificatele de membru.
Vicepreşedintele înlocuia preşedintele.
Secretarul elabora procesele verbale din şedinţele adunării
generale şi ale comitetului, ţinea evidenţa membrilor de onoare şi a celor
activi. Subsecretarul ajuta secretarul în activitatea sa.
Casierul conducea şi administra gospodăria societăţii; încasa taxele
anuale; întocmea bilanţul anual şi bugetul.
Jurisconsultul reprezenta societatea în faţa autorităţilor
judecătoreşti şi a celor civile ori politice.
Maestrul de vânătoare făcea propuneri preşedintelui referitoare la
terenul de vânătoare; se înteresa de prăsirea vânatului nobil şi folositor şi
lua măsuri pentru distrugerea vânatului răpitor şi stricăcios; întocmea
statistica anuală a vânatului pe specii; supraveghea păzitorii de vânat;
propunea comitetului premii. Paznicul executa ordinele maestrului de
vânătoare; împuşca pisicile, câinii, distrugea ouăle şi puii păsărilor
strică to are.
Averea societătii
. era constituită din taxele membrilor si' vânatul
vândut. Statutele intrau în vigoare după aprobarea Ministerului
Agriculturii şi Domeniilor68_
Notariatul din Dezna a eliberat, în 5 mai 1933, un Certificat din
care reieşea existenţa unui teren de vânătoare cu o întindere de 12323,896
jug., neexploatat. Se consemna că la acea vreme, în zonă, nu activa nici o
societate de vânătoare. Îşi exprima acordul de înfiinţare a acesteia. Fiecare
membru a obţinut în 5 decembrie 1933 un certificat care atesta că nu avea
vreo condamnare penală.
La 11 octombrie 1933, preşedintele Societăţii de Vânătoare
„Mistreţul" din Moneasa a înaintat o solicitare Tribunalului Arad, cu
documentele aferente, pentru a primi statutul de persoană juridică. În 8
septembrie 1934, preşedintele Gheorghe Bărbuceanu şi secretarul acesteia,
învăţătorul Ioan Dobre din Rănuşa, au reluat procedurile de completare şi
reînnoire a documentelor din dosar.
După îndelungi tergiversări, Tribunalul Arad a respins solicitarea
de a-i acorda statutul de persoană juridică, argumentând că Ministerul

activi;

68

să

S.J.A.A.N., F. Tribunalul

Judeţului

Arad, Secţia III, dos. 28/1933, f. 6-18.
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Agriculturii a răspuns în două rânduri nevavorabil, dar şi pe motivul că
nu întrunea minim 20 de membrii şi nu deţine un domeniu de vânătoare,
chiar dacă exista un certificat în acest sens eliberat de notariatul din
Dezna69 •
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Capitolul 10

Statiunea
,

Balneo-Climaterică

Moneasa1
Odinioară,

Sabin

Manuilă

afirma

că

„monesenii ... sunt oameni
de munţii şi peisajele pitoreşti,
un aer puternic ionizat, cum rar se

devotaţi staţiunii lor" 2 . Desfătată

fanatici,
ea ascunde

bogăţii

subterane

şi

întâlneşte.

Cunoscute pentru calităţile lor binefăcătore, izvoarele termale au
fost amintite în actul de donaţie din 1597, dat de principele Sigismund
Bâthory lui Kornis Gaspar 3• ,, Băile termale" au fost utilizate de pe vremea
stăpânirii otomane. Puţinele informaţii nu ne îngăduie să certificăm
existenţa unor medici. Consemnările târzii făceau referire la activitatea
vracilor4. În acele vremuri, băile nu au fost exploatate în scop turistic.
De-a lungul timpului, s-au făcut numeroase descrieri ale acestor
peisaje de legendă. Unii istorici ai perioadei moderne au menţionat-o ca
fiind „ unica statiune balneară din comita tul Arad, situată în părtile nord'
'
estice", a cărei faimă a sporit din pricina efectului curativ al izvoarelor
termale5 • Geologii au stabilit că apele termale izvorăsc din calcarele
triasice, situate la¼ h de satul Moneasa 6 •
Despre proprietăţile curative s-au făcut diverse consemnări fie
istorice, fie în scop turistic. Conform cercetărilor apele termale au fost
benefice pentru afecţiunile organelor digestive, bolilor reumatice,
debilitate generală şi boli abdominale. Cele două izvoare mai importante
au o temperatură care variază între 18, 25 şi 31 °C. Apa lor cristalină este
Într-o primă fază a cercetării, istoria Staţiunii Balneo-Climaterice Moneasa a făcut
subiectul studiului publicat de Felicia Aneta Oarcea, ,,Evoluţia istorică a Staţiunii BalneoClimaterice Moneasa Gud. Arad) până în 1918", în Analele Banatului, XIV /2, Ed. Mirton,
2006, p. 171-181. Ulterior, a constituit un capitol aparte în Felicia Aneta Oarcea, Spiridon
Groza, Moneasa. Monografie istorică, Eg. Gutenberg Univers, Arad, 2007, pp. 221-245.
2 Sabin Manuilă, Un atentat la sănătatea publică a statului. Regulamentul staţiunilor balneoclimaterice, în „Societatea de mâine", nr. 1-2, Cluj, 1925, p. 21-22.
3 Mărki Sandor, Arad vârmegye is Arad szabad kirâly vâros tărtinete, vol. II, Arad, 1895, p. 165;
Somogyi Gyula, Arad Szabad kirâlyi vâros is Arad vârmegye kăzsigeinek leirâsa, Arad, 1913, p.
180-181.
4 Mărki Sandor, op. cit., vol. II, p. ?-48, 259,264; Somogyi Gyula, op. cit., p. 180-181.
5 Gaăl Jeno, Arad Vârmegye is Arad Szabad Kirâlyi Vâros Kăzgazdasâgi,Kăzigazgatâsi is
Kăzmiivelodisi Allapotânak Leirâsa, Arad, 1898, p. 502-504.
6 Serviciul Judeţean Arad al Arhivelor Naţionale (S.J.A.A.N.), Fond Prefectura Judeţului Arad
(F.P.J.A.), Acta congregationum, dos. 753/1822, f. 5; C. Diaconovich, Enciclopedia României,
vol. III, Sibiu, 1904, p. 797.
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bogată

în Na, Ca, Fe, K şi Mg, dar şi bioxid de siliciu 7• Cele cu apă rece
conferă băilor o temperatură optimă 8 •
Susurul izvoarelor şi singurătatea sălbatică a locurilor te conduc
spre o baie retrasă. Până spre mijlocul veacului al XIX-iea, modestele
amenajări întreprinse de proprietarul Nevery, în preajma băii şi a
„hotelului", au stârnit interesul unui număr restrâns de turişti9 • Drumul de
acces neamenajat era aproape impracticabil. Traseul Sebiş - Moneasa era
parcurs cu căruţa în două ore. În anotimpul ploios, căruţele intrau până la
butucul roţii în noroi şi apă. Puţinele locuri de cazare nu îngăduiau
primirea în condiţii optime de cazare a turiştilor. Unii au fost nevoiţi să o
părăsească, iar alţii să renunţe la confort 10 .
Spre mijlocul amintitului secol, un raport al autorităţilor
comitatense către Consiliul Locotenenţial Cezaro-Crăiesc, departamentul
Oradea, cu privire la desfăşurarea sezonului balnear la băile din Moneasa
informa că, în anul 1819, staţiunea nu beneficia de standarde de
funcţionare şi administrare, după care îşi coordonează activitatea altele.
Din această cauză, ea cu greu putea dobândi acest statut11 .
În urma acestor constatări, începând cu data de 20 mai 1853, la
ordinul comitelui suprem al Aradului, notarul comunei Prăjeşti a fost
obligat să verifice şi să întocmească, sub îndrumarea pretorului din Buteni,
un tabel cu străinii care veneau la tratament12 • Din acestea se constată că,
în acest an, staţiunea a fost vizitată, cu precădere, de turiştii din comitatul
Arad şi din cele învecinate, fără a fi semnalate persoane venite din zone
îndepărtate, cu un rang social înalt. Asistenţa medicală a fost asigurată de
medicul comitatului. Acesta „se deplasa zilnic în acest scop la Moneasa"
de la Sebiş 13 • În luna iunie a aceluiaşi an, inspectorul Băilor din comuna
Sebiş a consemnat 12 turişti, însoţiţi de 17 membrii de familie şi servitori14 .
Dintr-un alt raport al primpretorului din plasa Buteni către
comisarul gubernia! cezaro-crăiesc răzbătea faptul că turiştii „ vin pentru
7

Gaal Jeno, op. cit., 502-504; Dr. Kardos Geza, Erdelyi Furdiikalauz, Arad, 1928, p. 156; C.
Diaconovich, op. cit., p. 320; Valeria Velcea, Ioan Velcea, Octavian Mândruţ, Arad
Monografia (Judeţele patriei), Ed. Sport Turism, Bucureşti, 1979, p. 35; Arhiva Şcolii Generale
„Gheorghe Groza" (A. Şc. Gen. ,,Gheorghe Groza") Moneasa, Gh. Bărbuceanu, Monografia
comunei Moneasa, p. II.
8 Gaal Jeno, op. cit., p. 502-504.
9 Fabian Gabor, Arad vtinnegye leirtisa historiai geographiei es statisztikai, voi. I, Buda, 1835, p.
75.
10 Gaal Jeno, op. cit., p. 502-504.
11 S.J.A.A.N., F.P.f.A., Acta congregationum, dos. 566/1853, f. 1.
12 Ibidem, Actele comitalului, dos. 328/1854, f. 4.
13 Ibidem, dos. 566/1853, f. 1.
14 lbidem, dos. 190/1853, f. 2; Ibidem, dos. 260/1853, f. 1.
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distracţii şi odihnă.

Bolnavii veniţi sosiţi la tratament părăsesc, în general,
sănătoşi staţiunea". Acesta sublinia necesitatea implementării proiectului
de promovare turistică, propus de medicul comitatens, dr. Bittner
Emeric15 .
O administraţie eficientă avea menirea de a spori numărul
turiştilor. În următorul an, notarul zonal a fost însărcinat să le
adrninistreze 16, fixând preţurile de cazare şi meniul. Capacitatea staţiunii sa limitat la 5 camere de baie şi 14 camere de oaspeţi 17 .
Autorităţile
e::omitatense au considerat că
încredinţarea
administrării Băilor conducerii locale a comunei ar contribui la o
eficientizare a turismului. La scurtă vreme, în perioada 18 iunie-4 august, a
crescut numărul vizitatorilor. În documente au fost consemnate 25 de
persoane în marea lor majoritate venite din cuprinsul comitatului Arad 18 .
Din vara anului 1854, cifrele indică o augmentare a lor. Raportul
pretorului cezaro-crăiesc al plasei Buteni către împuternicitul cezarocrăiesc al comitatului Arad, privind înaintarea listelor cu străinii care au
vizitat statiunea nota că statistica a fost înaintată si
cezaro-crăiesti
, Politiei
,
'
din Viena. Documentul stipula că în luna iunie, trei persoane, însoţite de
câte un servitor au venit din Batanya, Arad şi Lokoshaza. În următoarea
lună, cei 28 de turişti, însoţiţi de 16 servitori, erau originari din Arad,
Ghioroc, Batanya, Lokoshaza, Seghedin, Zărand, Sebiş, Kikinda Mare şi
Sânmartin. În luna august, alţi 23 de vizitatori, însoţiţi de 4 servitori, aveau
domiciliul la Ineu, Chişineu-Criş, Nădab, Vinga, Lokoshaza, Arad, Cintei,
Vânători, Sebiş şi Sânmartin.
Documentul concluziona că din cei 54 de vizitatori, înregistraţi în
lunile iunie-august, 20 au fost femei, venite cu soţii lor, însoţite de fata de
casă şi guvernantă, cum a fost d-na baron Simonyi. Alţii, precum
protopopul de Sebiş, Terentie Raţ, cu soţia, nu au fost însoţiţi de servitori.
Studentul din Kikinda Mare, Mihai Stoikovits, grav bolnav, a fost sprijinit
de două persoane (o gospodină şi verişoara sa).
„Ocupaţia vizitatorilor" era una diversă, după cum rezultă din
amintitul raport: soţie de pretor, pensionar, baron şi moşier, comerciant de
făină, administrator de moşie, moşier, meşter pilar, notar, soţie de notar,
student, soţie de protopop, baroneasă, protopop ortodox român şi
romano-catolic, soţie de administrator de moşie, om de ştiinţă.
/

Ibidem, dos. 533/1853, f. 1.
Ibidem, dos. 328/1854, f. 1-4.
17 Ibidem, dos. 7636/1854, f. 3.
18 Ibidem, dos. 115/1855, f. 21-25.

15

16
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În luna septembrie, cu prilejul încheierii sezonului balnear, au fost
înregistraţi 27 de vizitatori, nobili din comitatul Arad. Ei au fost consultaţi
de medicul staţiunii, dr. Bittner Emeric19 .
Buna funcţionare a avut ca ghid un regulament pus în aplicare şi de
alte staţiuni existente pe teritoriul circumscripţiilor din Oradea. Acesta
stipula următoarele:
,,- folosirea liberă a băii este admisă tuturor celor care şi-au achitat
taxa fixată pentru utilizarea băii;
- fiecare vizitator al băii este obligat cu ocazia sosirii sale la
staţiunea balneară de a se prezenta la proprietarul staţiunii, respectiv la
arendaşul acesteia, pentru a declara: numele său, starea civilă, domiciliul,
precum şi pentru a-i înregistra în condica străinilor, care va fi verificată
zilnic de inspectorul băii;
- este o obligaţie a vizitatorilor de a îngriji fiecare vană; după
folosire să fie complet golită şi să fie curăţată cu perii, înainte de pregătirea
unei noi băi;
- vizitatorul este liber să fie prezent la umplerea vănii sale, de a se
convinge de curăţenia ei şi de a stabili gradul de temperatură a apei;
- dacă vreun vizitator primeşte o vană deja umplută şi are bănuiala
fondată că apa parţial a fost deja folosită, atunci are dreptul de a cere
golirea ei şi umplerea ei din nou;
- arendaşul băii are obligaţia de a menţine curăţenia camerelor de
baie şi a garniturilor, de a se îngriji de utilitatea lor şi de curăţenia vănilor,
iar vizitatorii sunt obligati să mentină curătenia în camerele de baie şi să
nu deterioreze mobilierul existent;
- vizitatorii care nu aveau costume de baie să fie prevăzuţi cu ele în
schimbul unei plăţi; costumele murdare şi umede să le fie restituite şi în
locul lor trebuie să primească haine uscate şi curate;
- în caz de îmbolnăvire subită, ca să se poată acorda primul ajutor
îndată, trebuie să se ţină aşa-numita „hoffmani" şi să sufle în cornul de
cerb, pus la dispoziţie; în fiecare cameră de baie trebuia să fie instalată la
un loc potrivit o sonerie de tras;
- taxele costumelor de baie şi ale băilor, fiecare separat, trebuie să
fie afişate într-un loc public, pentru a le putea oricine folosi.
Aceste reguli au fost afişate în casa cu vănile, în anumite locuri
vizibile şi să fie supravegheate pentru a nu fi rupte" 20 •
Raportul din 20 septembrie 1856 al pretorului din plasa Buteni
către împuternicitul cezaro-crăiesc din comitatul Arad a fost înaintat cu
I

19
20

I

I

Ibidem, dos. 328/1854, f. 21-26, 30-31, 41.
Ibidem, dos. 328/1854, f. 13-14; Felicia Aneta Oarcea, Spiridon Groza, op. cit., p. 224.
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ocazia închiderii sezonului la Statiunea
Balneară Moneasa. În bilantul
,
, final
se consemna că cele 27 de notabilităti
de servitori, care
, ale vremii, însotite
.
au fost cazate au manisfestat o atitudine politică şi socială paşnică şi
ordonată. Tratamentul l-au efectuat sub îndrumarea medicul primar din
Sebiş, dr. Bittner Emeric21.
Se concluziona, într-un alt raport al pretorului plasei Buteni către
autoritatea comitatului Arad despre închiderea sezonului de la Staţiunea
Balneară Moneasa, că sezonul a luat sfârşit în luna august. În numărul
celor 36 de turişti au fost incluşi şi servitorii. Aceştia s-au declarat
nemulţumiţi de condiţiile de cazare22 .
Ultimul deceniu al veacului al XIX-lea a deschis noi orizonturi
turistice Monesei, odată cu achiziţionarea ei, în 1891, de către contele
Wenckheim Friedrich23_
Potenţialul turistic şi economic al zonei a interesat această familie
nobiliară. Proiectele de modernizare s-au înscris fidel trendului
construcţiilor edilitare europene. Vechile clădiri intrate într-un proces de
degradare, cabinele din lemn şi restaurantul demodat, edificate de contele
Waldstein în deceniul şapte al secolului XIX, au fost supuse unui nou
concept arhitectural, început în anul 1895.
Impozantul edificiu, odinioară „Salonul de cură", cunoscut mai
târziu sub denumirea de Vila „Nufărul" sau Vila nr. 1, măsura 80 m. Din
descrierea lui Gaal Jeno aflăm că „ La parter, au fost amenajate 13 cabinele
pentru baie. Fiecare cabină avea câte o vană, placată cu „marmură roşie"
de Moneasa. Vănile noi au avut o capacitate diferită, de la 1 m 3 până la 3-4
m 3 • Cele mai mici au fost destinate copiilor, cele mijlocii pentru 1-2
persoane, iar cele mai mari pentru 3-4 persoane. Alimentarea cu apă s-a
făcut prin trei robineţi, unul cu apă termală supraîncălzită, altul cu apă
termală naturală şi al treilea cu apă rece. Cabinele erau fiecare dotate cu un
pat şi cuier pentru haine. Tot la parter s-a aflat cabinetul medical, precum
şi saloane, în care protipendada vremii putea purta discuţii diverse, un
club de distracţii şi grupuri sociale, iar la etaj erau camerele de oaspeţi.
Lângă această clădire s-a construit un restaurant cu o capacitate de 300 de
locuri. Vis-a-vis s-a mai edificat bucătăria"24 , purtând mai târziu
denumirea de Vila 2.

21

S.J.A.A.N., F.P.].A., Acta congregationum, dos. 859/1856, f. 6.
Ibidem; Gaal Jeno, op. cit., p. 502-504.
23 Gheorghe Lanevschi, Aradul vremurilor de mult apuse. 1834-1914, Ed. Polis, Cluj-Napoca,
2005, p. 134.
24 Gaâl Jeno, op. cit., p. 502-504; S.J.A.A.N., F.P.].A., Actele comitelui suprem, dos. 859/1856, f.
6.
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Valea îngustă nu a permis noi contrucţii edilitare în proximitatea
amintitului salon, ele s-au extins înspre lunca Văii Moneasa, în actualul
parc al Staţiunii. De-a lungul axului principal al parcului au fost trasate
aleile de către Czaran Gyula. Au fost plantaţi puieţi de conifere. Coborând
dinspre Salonul de cură şi urmărind firul Văii Moneasa, în dreapta a fost
edificat Hotelul Central, cu două etaje şi 16 camere, destinate vizitatorilor
de seamă2S.
Turiştii s-au putut bucura de băile de la Baza de Hidroterapie
(ştrandul), dotată cu
două bazine în aer liber, cabine şi o clădire în
interiorul căreia au fost montate instalaţii de hidroterapie pentru femei şi
bărbaţi. Apa termală a fost asigurată prin forarea unui izvor, aflat în
apropierea celorlalte izvoare termale ale Salonului de Cură 26 • Izvorul
termal a fost forat la o adâncimea de 320 m, asigurând un debit de 60
hl/ min. La numai câţiva ani, apa termală a fost supusă unei analize
chimice de către dr. Lengyel Bela, profesor universitar pensionar, director
al Institutului de Chimie nr. 2 din Budapesta 27 • Aprecierile sale le-a
aşternut într-o scrisoare pe care a expediat-o domnului administrator
domenial, Razel Istvan. Documentul avea următorul conţinut:
„Am onoarea de a vă trimite anexat rezultatul analizei apei fântânii
arteziene, împreună cu un mic text în care prezint staţiunea balneară.
Analizele dovedesc că prin forarea fântânii arteziene - Moneasa a
obţinut un izvor, care corespunde întru totul cu caracterul izvoarelor
vechi. E incontestabil că apa provine din acel bazin subteran din care
provin şi apele celorlalte izvoare, cu excepţia apei izvorului rece. Pot
afirma că, acele impresii favorabile, pe care le-am obţinut despre Staţiunea
Balneară Moneasa m-au impresionat adânc şi am avut deja ocazii de a
vorbi despre staţiune cu câţiva colegi.
N-ar fi de prisos de a tipări actele trimise de mine şi a le trimite
medicilor mai renumiţi din ţară. Eu nu sunt adept al reclamelor, sunt
convins însă că Statiunea Balneară Moneasa ar merita să devină mai
cunoscută în cercurile mai largi.
Staţiunea Balneară din Moneasa este proprietatea contelui
Wenckheim Frideric, care nu crută nici o cheltuială ca să ridice statiunea
balneară la nivelul cerut al cerinţelor moderne. Se poate spune că ceea ce
se poate obţine prin sacrificii în scurt timp a şi realizat în mare parte.
Nu vorbesc mai amănunţit despre hotel sau despre clădirile mai
mari, care sunt sortite pentru primirea vizitatorilor. Acestea sunt
I

I

I

A. Şc. Gen. ,,Gheorghe Groza" Moneasa, Gh. Bărbuceanu, op. cit., p. III.
Ibidem
27 Dr. Lengyel Bela a fost consilier ministerial, profesor pensionar al Facultăţii de
Regale Maghiare, directorul Institutului de chimie nr. 2.
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Ştiinţe

prevăzute

cu mobilier simplu, dar cu gust,

corespunzător

tuturor

pretenţiilor.

Nu vorbesc despre parcul recent amenajat, care, cu fântânile sale
ţâşnitoare şi cu aleile sale mari, peste câţiva ani, când vor creşte brazii,
sădiţi în grupuri elegante, va fi cu adevărat frumos, de care, de fapt, deabia era nevoie, deoarece munţii care înconjoară staţiunea sunt acoperiţi cu
păduri dese, care au drumurile lor tăiate pentru promenade de Czaran
Gyula - deja constituie un parc uriaş.
În sfârşit, nu vorbesc despre situaţia climaterică, deoarece nu o
cunosc din propria experienţă, dar, totuşi, risc observaţia că circumstanţele
climaterice trebuie să fie favorabile, pe de-o parte datorită situaţiei
geografice a văii, iar pe de altă parte, fiindcă teritoriul staţiunii balneare
este întretăiat de multe pâraie mari şi frumoase ale căror ape fac aerul
incontestabil mai proaspăt.
Halele de baie sunt amenajate conform cerinţelor tehnicii noi.
Vănile sunt confecţionate din marmură roz, provenită de la cariera de
marmură de pe domeniu. Bazinele la fel. Instalaţia, prevăzută cu trei
robinete, furnizează apă cu trei tipuri de temperatură. Şi cabinele de băi
sunt amenajate cu un confort necesar.
Punctul culminant al statiunii este fără îndoială stabilimentul de
hidroterapie cu apă rece. Sala mare a clădirii este prevăzută cu duşuri,
bazine, băi de şezut, băi de picioare, locuri de odihnă etc., ceea ce face
posibilă aplicarea tuturor posibilităţilor de tratament cu apă rece.
Din sală se poate ajunge în sala de înot, care se poate afirma că este
amenajată elegant. În bazinul de cca 150-200 m 2, apa se schimbă continuu,
care ajunge aici prin ţevi din izvorul artezian abundent. Sub un singur
acoperiş există două asemenea stabilimente, unul pentru bărbaţi şi altul
pentru femei.
Face o impresie plăcută curăţenia şi ordinea predominant în toată
statiunea balneară.
Pentru diferitele băi, apa o furnizează cinci izvoare, dintre care
patru sunt de mult folosite. Apa izvoarelor Erno (Ernest), Maria, Kerestely
şi a unui izvor rece am examinat-o în 1887.
Deoarece aceste izvoare n-ar fi putut furniza apă în cantitate
suficientă pentru o staţiune balneară grandioasă, s-a decis forarea unei
fântâni arteziene, pentru a se putea aproviziona cu o cantitate de apă
îmbelşugată staţiunea balneară în dezvoltare. Planul a fost realizat cu
succes şi în prezent, pe lângă izvoarele vechi, şi izvorul artezian recent
terminat furnizează o cantitate mare de apă.
Fiind rugat să analizez compoziţia chimică a acestui izvor, m-am
deplasat la faţa locului, pentru a efectua munca necesară acolo. Atunci am
I

I
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avut prilejul de a dobândi impresiile de mai sus, şi totodată de a mă
convinge că administraţia domeniului pune un accent deosebit pentru
dezvoltarea staţiunii, după modeluri moderne, în raport cu pretenţiile
publicului civilizat.
Fântâna arteziană
Fântâna este forată pe tot traseul în straturi de calcar, în imediata
apropiere a halei de băi. Fântâna are o adâcime de 320 m şi un debit de 60
m 3 apă pe secundă, deci, în 24 h furnizează 14.400 hl de apă.
Rezultatul analizei apei recent efectuate a întărit părerea mea ce am
exprimt-o încă din 1887, când am analizat apele celorlalte izvoare .......... .
Şi în baza acestei analize mă asociez la părerea dr. Boleman Istvan,
conform căreia Moneasa-Băi aparţine de grupa de ape minerale care se
găsesc în staţiunile din: Keszthely, Oradea, Ramer Bad, Tobei Bad, Gastein
şi Voslau."
Budapesta, 1898, V, 28
Dr. Lengyel Bela"2s.

În completarea aprecierilor anterioare, dr. Lengyel Bela şi dr.
Boleman Istvan au efectuat o altă analiză a apei izvoarelor 1, 2, 3 de la
Moneasa. Ei au subliniat efectul curativ al apelor mezotermale, în
afecţiunile organelor digestive, a bolilor reumatice, debilitate, boli
abdominale etc29.
Prin Legea XXIII din 1895 a fost reglementată utilizarea apei
Pârâului Moneasa3o.
Introducerea iluminatului cu lămpi pe bază de petrol în parcul
staţiunii şi în încăperile vilelor au creat o atmosferă de basm. Pentru
asigurarea iluminatului din parc a fost angajată o persoană care aprindea
lămpile seara şi le stingea dimineaţa, după un program bine stabilit. În
anul 1898, s-a renunţat la iluminatul lampant. Noua uzină hidroelectrică,
situată la ieşirea din valea băilor spre parc, folosea forţa apei, activată de o
turbină cu generator de curent electric31 .
Din vara anului 1895, numărul turiştilor a sporit. Dacă odinioară
doar câteva familii îşi petreceau vacanţele la Moneasa, din amintitul an,
înainte de se fi terminate construcţiile sus-amintite, 100 de persoane au
poposit în staţiune timp de o lună. Peste 2.000 de turişti veniţi doar pentru
câteva zile sau excursionişti s-au bucurat de noile condiţii32 .
S.J.A.A.N., Marki Sandor, F. pers., f. 747-749.
Somogyi Gyula, op. cit., p. 180-181; - , Meleaguri arădene. Ghid turistic, Arad, 1972, p. 96.
30 Gaăl Jeno, op. cit., p. 512.
31 În acest loc funcţionează actualmente un mic complex comercial cu un cafe-bar.
32 Gaăl Jeno, op. cit., p. 502-504.
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Atmosfera era animată de „cea mai bună orchestră de ţigani din
comitatul Arad / care/ locuieşte la Ineu. Atât de frumos cântă, încât s-ar
putea duce în turnee şi în străinătate, însă se mulţumeşte să cânte vara în
faţa publicului de la staţiunea balneară din Moneasa" 33 .
În ultimii ani ai veacului al XIX-lea, statiunea a beneficiat de un
statut propriu de organizare şi funcţionare. Potrivit acestuia, durata
sezonului era cuprinsă între 15 mai-30 septembrie. Primpretorul Sebişului,
desemnat comisar al staţiunii, a supravegheat atent desfăşurarea
activitătilor turistilor. El era sustinut de doi functionari domeniali, de cei
doi preoţi locali şi de patru turişti ai Staţiunii.
Turiştii achitau pe lângă taxele de cazare şi cele pentru fondul de
cheltuieli aferente. În lunile iulie-august, ei plăteau câte 20 creiţari/ zi de
persoană, iar în extrasezon, iunie şi septembrie, 10 creiţari/ zi/ persoană.
Din ultimul, era plătită orchestra de ţigani, abonamentele la ziare şi
celelalte distracţii.
Ei aveau datoria de a urma prescripţiile medicale ale doctorului
curant, de a respecta regulamentul de ordine şi de funcţionare a serviciilor
balneare. La început, preţurile de cazare au variat. O cameră costa între 60
creiţari şi 1 florin şi 20 creiţari. Meniul la restaurante era diferit, vizitatorii
scoţând din buzunar lfl.,50 creiţari pe zi de persoană 34 .
În timpul liber, ei aveau parte de jocuri de societate ori sportive
(biliardul, popicele, tenisul, jocuri pentru copii), baluri, excursii. Anual, în
24 iunie a fost organizat „Krisztina-bal", iar în 20 august, cel al Sfântului
Ştefan. Excursiile erau programate, fiind stabilite pe trasee mai scurte sau
lungi. în prima categorie intrau cele de la minele de fier sau Cariera de
Marmură, iar în a doua cele de pe Valea Lungă, Tinoasa, Reştirata, Dezna heleşteul familiei Torok, ruinele Cetăţii Dezna, Vaşcău sau Sticlăria din
Beliu etc. 35 . Duminica, la preţ redus, ei puteau circula cu mocăniţa, pentru
a admira peisajele pitoreşti.
Deconectarea de cotidian era recomandată de medicul comitatului.
La iniţiativa acestuia a fost incizat pe placa de marmură aplicată pe
frontispiciul bazei de tratament, următorul text „ Liber curis hanc cure
vallem saluta. Heu hospes, hic vix curatur qui curat" (Să salutaţi fără grijă
această vale curativă! Voi, oaspete cel frământat de gânduri abia se
însănătoşeşte aici)36_
Modernizările întreprinse de contele Wenckheim şi ridicarea
standardelor de cazare şi masă precum ş1 alte servicii turistice au
I

,

33
34

'

•

I

Felicia Aneta Oarcea, Spiridon Groza, op. cit., p. 228.
Ibidem, p. 660.

35 - , Arad
36 Gaâl

kepes varosismertetâ. !pari es kereskedelmi kalauz, Arad, 1904, p. 71-72.

Jeno, op. cit., p. 403, 502-504, 660.
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contribuit la ridicarea prestigiului Staţiunii. În urma demersurilor
întreprinse Ministerul de Interne Regal Maghiar a acordat, în 13 mai 1896,
statutul de Staţiune Balneară3 7 •
Odată cu aceste modernizări, în parcul Staţiunii au fost ridicate noi
construcţii edilitare, încadrate fidel în arhitectura epocii38 . Paradeyser
Ludovic a construit Vila Paradeyser (Vila 5), Societatea Căilor Ferate AradCenad a edificat Vila Căilor Ferate Unite Arad-Cenad (Vila 7)39, unde
angajaţii acesteia veneau împreună cu familiile lor în concediu. Ele s-au
adăugat celei construite de contele Wenckheim (Vila 10). Ulterior, văduva
baronului Andrenyi a construit, lângă cealaltă, una somptuoasă (Vila 11),
edificată după planurile arhitectului arădean Steiner J6zsef4°. Mai
menţionăm Vila Mager (Vila 8), Vila fraţilor Csiky-Szandrin, Janos şi
Gyula (Vila 9). La sfârşitul secolului al XIX-iea, Moneasa a fost numită
,,Gasteinul Ungariei"41_
Frumuseţile Monesei au fost promovate spre finele secolului al
XIX-iea de Asociatia Turistică Arădeană, înfiintată în 1898. La initiativa
'
'
.
acesteia au fost asigurate turiştilor excursii, reuniuni, serbări, conferinţe,
editarea de anuare, publicarea articolelor de ziar, sporturi de iarnă în
Munţii Bihorului. Fondatorilor şi membrilor săi şi familiilor acestora, ea lea asigurat cazare şi masă în staţiuni balneare, hoteluri şi restaurante.
Unul dintre iubitorii naturii, care a desfăşurat o activitate intensă
de promovare turistică a zonei, a fost Czarân Gyula din Şepreuş 42, care s-a
stabilit în Moneasa, după 1890. Pentru început a locuit în vila Paradeyser.
Ulterior, s-a mutat în vila Csiky-Zielinski (nr. 9), unde a stat până la
sfârşitul vieţii. Acesta a cercetat şi trasat potecile din jurul Staţiunii
Moneasa, complexul carstic al Munţilor Codru-Moma până în Munţii
Bihorului şi Vlădeasa, a stabilit şi descris numeroase trasee turistice pentru
vizitatori. Un toponim poartă denumirea de „Fântâna lui Czarân", care îşi
are izvorul în „ pără ul lui Bucovics". După o muncă prodigioasă, s-a stins
din viaţă în anul 1906.
În vara amintitului an, Asociatia Turistică Arădeană, în data de 19
august, a montat plăci comemorative: una pe frontispiciul fostei vile
Csiky-Zubor-Zielinski (nr. 9), a vilei Paradeyser cu inscripţia „Aici a locuit
I

37

S.J.A.A.N., Mtirki Stindor, F. pers., f. 750.

Eugeniu Dublea, ,,Băile Moneasa", în Oraşe din Româ
în imagini-Municipiul şi judeţul
Arad, Arad, 1938, p. 13.
39 Gaâl Jeno, op. cit., p. 502-504.
40 Gheorghe Lanevschi, op. cit., p. 135.
41 - , A Menyhtizai fiirdo imertetese, p. 5, 14-15.
42 - , Monografia turistică montană a judeţului Arad, Dorei Gureanu (coord.), Ed. Carmel
Print, Arad, 2005, p. 26-29.
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Seprosi Czaran Gyula, sufletistul prieten al naturii, cercetătorul ei până la
sacrificiu, membru onorific al Asociaţiei Turistice Arădene până în 1906,
Asociaţia Turistică Arădeană, 1906", alta pe o stâncă din centrul Staţiunii
cu textul: ,,În amintirea lui Czaran Gyula, 1906, Asociaţia Turistică
Arădeană" 43 . În anul 2006, la aniversarea centenarului mortii sale, a fost
reamplasată placa de pe stânca din centrul Staţiunii, dispărută în perioada
I

comunistă.

superioare verificau statutele şi regulamentele
de funcţionare ale staţiunilor din Imperiu. În anul 1913, Ministerul de
Interne Regal Maghiar a emis o circulară, prin care vicecomitele Aradului
era însărcinat cu înaintarea acestor documente 44 •
Evenimentele Primului Război Mondial au afectat mai multe
edificii. Unul dintre ele a fost cel de tratament cu apă rece 45 .
Evoluţia topografică a Staţiunii Moneasa la sfârşitul secolului XIX
şi debutul următorului, a fost prezentată în Planul Staţiunii Moneasa 46,
păstrat în Arhiva Primăriei Moneasa.
Instaurarea administraţiei româneşti a produs noi schimbări în
organizarea şi funcţionarea serviciilor balneare din România. Staţiunea
Balneo-Climaterică Moneasa a fost subordonată Ministerului Sănătăţii şi
Ocrotirii Sociale. O parte din acţiuni au fost preluate de la vechea societate
maghiară şi deţinute de autorităţile judeţene. Aceeaşi administraţie a
gestionat cele două mari hoteluri47.
Şarmul interbelic, cu vechile intruziuni ale atmosferei de altădată,
au presărat loisir-ul cu muzică de estradă, de două ori pe zi, concert în
timpul meselor, pian în salonul de cură, ping-pong, reviste săptămânale şi
ziare zilnice, biliard, cafea, terenuri de tenis în parc, bărci pe lacul cu peşti,
seri de dans, tombole, cabarete, piese de teatru, concerte48 .
Prin Decretul Regal, din iulie 1924, a fost aplicat Regulamentul
balneo-climateric. În temeiul acestui document, o societate urma să preia
administrarea Staţiunii Moneasa, ceea ce potrivit unora ar pereclita
activitatea proprietarilor de vile49_
Periodic,

autorităţile

Somogyi Gyula, op. cit., p. 51; Siska Szabo Z., Scurtă biografie, Czaran Gyula, Ed.Fundaţiei
Alma Mater, Arad, 2002, p. 6, 22.
44 S.J.A.A.N., F.P.].A., Actele vicecomitelui, nr. 5755/1913, f. 1.
45 Dr. Kardos Geza, op. cit., p. 136.
46 O hartă cu planul staţiunii este anexată şi la volumul amintit coordonat de Dorei
Gureanu; Harta cu evoluţia Staţiunii Moneasa a fost propusă de Spiridon Groza şi
cartografiată de Dorei Gureanu.
47 Eugeniu Dublea, op. cit., p. 13.
48 Dr. Kardos Geza, op. cit., p. 158.
49 Sabin Manuilă, op. cit., p. 21-22.
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Dacă

înainte de 1918, sezonul balnear debuta în luna iunie, din
deceniul trei al veacului al XX-lea, el se desfăşura în perioada maiseptembrie. Temperaturile nu prea ridicate, cuprinse între 12,3°C şi 18,8°C,
umiditatea aerului (76,8%), stratul de ozon de 9,5% 50, apele termale ale
celor trei izvoare (de jos sau Ern6 (l8°C), de mijloc sau Viaria (25°C) şi de
sus sau Keresitely (31 °C), completau armonios atractivitatea turistică a
zonei51•
În această perioadă, autorităţile au intervenit în mai multe rânduri
la fixarea preţurilor. Ele au fost echivalate cu cele ale altora din ţară 52, fiind
reglementate şi aprobate de Primăria Moneasa. În cadrul şedinţei, din 15
iulie 1929, a Consiliului Comunal Moneasa, notarul L. Plugar a dat citire
solicitării proprietarilor de hoteluri Alexandru Gavalik şi consorţii,
respectiv a locuitorilor care închiriau camere în sezonul băilor în care
,,numiţii cer stabilirea pe întreg sezonul a taxelor comunale de 15%,
respctiv 10%, taxe comunale prevăzute la art. 1 al Regulamentului nr.
1/1924, înfiinţat în baza art. 1 al Legii asupra maximului preţurilor şi
contribuţiunilor comunale". Membrii Consiliului au respins cererea,
aducând ca argumente: ,,Regulamentul nr. 1 înfiinţat în baza Legii asupra
maximului taxelor şi contribuţiunilor comunale, promulgată cu Înaltul
Decret Regal, nr. 3248 din 22 iunie 1923 şi care Regulament din partea
Prefecturii Judeţului a fost aprobat cu nr. 28141-111, din 29 decembrie 1926,
în baza art. 256 a Legei pentru unificare administrativă, expres prevede că
taxele asupra hotelurilor şi camerelor închiriate vizitatorilor se vor încasa
în fiecare sâmbătă respectiv din partea proprietarilor se vor vărsa în fiecare
sâmbătă casieriei comunale, prin urmare dispoziţiile Regulamentului nu
se pot schimba"s3_
În 9 mai 1931, Direcţia Băilor a solicitat organelor locale brevet
pentru vânzarea băuturilor spirtoase în Staţiunea Balneară Moneasa, întrun local sezonier din perimetrul său, prin aplicarea art. 189 din Legea
asupra producţiei şi desfacerii băuturilor spirtoase, obligându-se la o taxă în
afara celei de licenţă. Consiliul a hotărât aplicarea legislaţiei menţionate,
urmând ca respectiva instituţie să achite o taxă de 1.000 lei în termen de 3
zile54 •
Înalţi funcţionari arădeni şi-au manifestat dorinţa de a construi noi
spaţii de cazare în perimetrul parcului Staţiunii. Consiliul Comunal
5o

Dr. Kardos Geza, op. cit., p. 154-159.

51 m•, Meleaguri arădene. Ghid turistic, p.
52 Arhiva Primăriei Moneasa (A.P.M.),

96.
Registrul

deliberărilor

f. 6-8.
53 Ibidem, f. 18-19.
54 Ibidem, f. 97-99.
376
https://biblioteca-digitala.ro

Consiliului Comunal. 1929-1932,

Moneasa - prin delegatul Ciupertea Nuţu - s-a opus, susţinând „că prin
împărţirea parcului ... întreaga staţiune balneară îşi pierde valoarea,
fiindcă acest loc este singurul parc al staţiunii". Cu această ocazie s-a
propus vinderea locurilor „de pe vale" 55 .
În cadrul sesiunii extraordinare, din 1 iunie 1932, a Consiliului
Comunal Moneasa a fost dezbătută problema referitoare la preţurile de
cazare. La discuţii au fost prezenţi Iosif Vulpe (proprietarul Băilor),
Galavik Alex (directorul Băilor), inginerul Vlad Traian (reprezentant al
Vilei Societăţii Arad-Cenad). Preţurile stabilite au fost următoarele: Vila
Societăţii Arad-Cenad: între 40 - 120 lei; Hotelul Băilor Moneasa: 40 - 120
lei; iar în celelalte vile şi case private din localitate, preţul cazării a fost cel
practicat la hoteluri.
Proprietarilor hotelurilor şi caselor particulare le revenea sarcina de
a încasa pe propria răspundere de la fiecare vizitator următoarele taxe: de
fiecare vizitator/ persoană care poposeşte mai mult de 7 zile, excepţie
făcând copiii minori, 40 lei/lună; fiecare călător la hotelurile de lux, 9
lei/ zi; fiecare călător la hotel clasa I, 7 lei/ zi; la hotel de clasa II, 5 lei/ zi.
Aceşti~ mai aveau obligaţia de a afişa preţurile în fiecare cameră,
incluzându-le şi cele comunale. Li se recomanda să se prezinte la Primărie
pentru viză. Ei asigurau salariul unui paznic al parcului, care să se ocupe
şi de parcarea autovehiculelor. Cele din urmă nu aveau voie să circule cu
viteză mai mare de 6 km/ oră.
În acea perioadă, preţurile din meniu erau următoarele:
„Extras de pe tar ifu I preţun·1or a I"1mente Iors6
Nr.
Denumire
crt.
1.
Supă cu tăieţei
2.
Supă cu ciuperci
3.
Ciorbă de potroace
Legume
1.
Salată cu friptură
2.
Dovleci cu friptură
Fripturi
1.
Raţă la tavă
2.
Friptură de pui
3.
Cotlet de viţel
4.
Friptură de viţel
5.
Costiţe de porc
Minuturi
1.
Mititei buc.
2.
Costiţe Ia grătar
55
56

Ibidem, f. 77.
Ibidem, f. 152-156.
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Preţ

6 lei
8 lei
10 lei
20 lei
20 lei
35 lei
30 lei
20 lei
20 lei
25 lei
4 lei
20 lei

Ficat de gâscă
Anticrot la grătar
Şniţel rusesc
Şniţel natur

35 lei
25 lei
30 lei
30 lei

1.
2.
3.
4.

Moinos de peşte
Nistrun rece cu sos trartar
Somn pane
Somn la grătar

20 lei
35 lei
35 lei
35 lei

5.

Păstrăv

-

3.
4.
5.

6.
Peşte

Salată

1 buc. Castravete murat
Salată de castraveţi
Salată verde cu ouă
5.
Salată de caff
Diverse
Ouă
maoineză
1.
Ouă reci ruseşti
2.
Caşcaval pane
3.
Caşcaval capac
4.
Mazăre verde cu unt
5.
Ghiveci
călugăresc
6.
7.
Cartofi noi cu unt
Sursa: nota 56.
1.
2.
3 .•

cil

6 lei
6 lei
6 lei
20 lei
20 lei
20 lei
15 lei
15 lei
18 lei
20 lei
15 lei

În urma ordinului Ministerului, călătorii care vizitau localitatea
puteau beneficia de o reducere de 50% la transport numai dacă biletele
erau vizate de Primărie. În acest sens, Consiliul Comunal a aprobat
confecţionarea unei ştampile pe care să fie gravată inscripţia Primăria
Băilor Moneasa şi cu aceasta, în orele fixate de primar, ori printr-un
delegat al acestuia, biletele urmau a fi ştampilate5 7 •
La şedinţa din 24 iulie 1933, desfăşurată în prezenţa ajutorului de
primar, Gligor Bortiş, a consilierilor58, a primpretorului plasei Sebiş, dr.
Florian Ştefănică, administratorul Băilor dl. Negru, Sz6ny Ludovic,
Kaufman Adalbert, Ghedeon Ladislau şi a notarului Valeriu Coloja au fost
stabilite preţurile la mâncărurile de la restaurantele balneare, Kaufman şi
Soc. S.I.A.B. Primpretorul a dat citire adresei Inspectoratului General
Sanitar şi de Ocrotire Timişoara, nr. 4.622, din 22 iulie 1933, prin care se
solicita reevaluarea preţurilor de la restaurante, ţinându-se cont de criza
economică. Cele fixate de Consiliul Comunal au fost următoarele:
„Supă de vacă, legume, de fasole verde cu friptură
Supă de vacă/lei 5; Ciorbă de viţel/lei 8; Rasol de vacă/lei 18;
Legumă de fasole verde cu friptură/lei 18; Prăjitură feartă/lei 10; Prăjitură
57
58

Ibidem, f. 156-157.
Ilarie Condea, Mihai Şodinca, Aurel Miclea, Ioan Groza, Ghenadie Brad.
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de cofetar/lei 15; Omletă cu brânză/lei 24; Ochiuri la capac/lei 10; Ochiuri
româneşti/lei 12; Caşcaval pane sau la capac/lei 16; Cartofi cu unt/lei 14;
Mazăre verde şante/lei 18; Fasole verde şante/lei 18; Macaroane cu
brânză/lei 16; Friptură de vacă cu sos/lei 24; Papricaş de viţel/lei 18;
Tocană de purcel/lei 16; Pilaf de viţel, sos lămâie/lei 28; Antricot la
timgerie/lei 25; Papricaş de pui/lei 24; Muşchi cu sos tomat/ lei 24; Cheri
cu rinichi/lei 25; Şniţel de viţel vienez cu garnitură/lei 28; Costiţe de
purcel/lei 26; Muşchi de vacă/lei 26; Antricot de vacă/lei 24; Ficat de viţel
şante/ lei 24; Friptură de pui/lei 28; Pui pane/lei 28.
Meniu în abonament: A la cart/lei 80; Mic Dejun: Cafea sau cacao,
cornuri cu porţie de unt; Prânz: Supă sau ciorbă, friptură cu garnitură,
salată sau legumă, prăjitură; Cină: Friptură cu garnitură, salată sau compot
şi prăjitură".
Acelaşi

administrator a mai propus reducerea taxelor comunale de
la 6 lei/ zi de vizitator la 5 lei, iar taxa de 40 lei după 7 zile să fie suprimată.
Consiliul Comunal a hotărât ca taxa comunală să fie de 6 lei pentru un
vizitator la hotelurile şi vilele Statului, 8 lei pentru Vila Soc. S.I.A. B. şi la
Vila Kaufman şi la cele particulare din comună de câte 5 lei59 .
În temeiul articolului 24 al L.O.F.L., în 30 iunie 1934, Consiliul
Comunal Moneasa a clasificat spaţiile de cazare astfel: Clasa I-a: S.I.A. B.,
Hotel Central, Vila Szentgyorgy, Vila Andrenyi, Vila Societăţii Căilor
Ferate Arad-Cenad; clasa a II-a: Vila Zold, Zubor Andrei, Vila Morariu,
Vila dr. Dutsch Artur, Hotelul Băilor, Vila Titteldorf, Vila Kaufmann; clasa
a III-a: Casele particulare din întreaga comună 60 •
Prin Decizia Ministerului de Interne nr. 8.770, publicată în
Monitorul Oficial nr. 160, din 15 iulie 1935, a fost înfiinţat Oficiul Judeţean
de Turism. Organismul a funcţionat sub preşedinţia prefectului. De atunci,
a început să funcţioneze un oficiu de turism şi la Moneasa. Acesta a fost
desfiinţat prin Decretul Regal nr. 3.047, din 27 august 1938, publicat în
Monitorul Oficial nr. 201, din 31 august acelaşi an61 •
Direcţiunea Băilor Moneasa a anunţat cotidianele arădene, în 21
iunie acelaşi an, că locurile de cazare existente erau limitate, fiindcă
rezervările s-au făcut în mare parte pentru lufl.ile iulie şi august, iar dacă se
mai doresc rezervări se pot face doar până la data ·de 28 iunie62_
A.P.M., Condica pentru şedinţe. Consiliul Comunal Moneasa. 1932-1936, f. 25-26; S.J.A.A.N.,
F.P.J.A., Acte administrative. 1919-1934, dos. 15/1933, f. 10-11.
60 A.P.M., Condica pentru şedinţele ... , f. 68-69; S.J.A.A.N., F.P.J.A., Acte administrative. 19191934, dos. 292/1934, f.18.
61 Ioan Nichin, Monografia administrativă a judeţului Arad. Realizările administraţiei româneşti
de la Unire până în anul 1938, manuscris, f. 350.
62 ***, ,, Băile Moneasa", în Ştirea, Arad, 1935, 21 iunie, p. 3.
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În acel an, preţul camerelor la hoteluri şi vile au fost următoarele:
1. Vila văduvului Kaufman Iulius: în sezon/1 cameră/I pat - 50-60 lei; 1
cameră/2 paturi - 80-100 lei; extrasezon, 1 cameră/I pat - 40-50 lei; 1
cameră/2 paturi - 60-80 lei; 2. Vila Societăţii Căilor Ferate Arad - Cenad: 1
cameră/1 pat - 60-70 lei; 1 cameră/2 paturi - 90-120 lei; 3. Vila
Szentgyorgy, 1 cameră/I pat - 60-70 lei, 1 cameră/2 paturi - 90-120 lei; 4.
Vila Morariu, 1 persoană - 100-120 lei; 5. Vila Dr. Fr. Duschar, 2 paturi 80-100 lei; 6. Vila Zold, 2 paturi - 80-100 lei.
La 1 iulie acelaşi an, Szentgyorgy Emil a solicitat majorarea taxelor
pe cameră la vila sa. Consiliul a aprobat-o, argumentând că „ vila este cea
mai luxoasă şi mai bine aranjată din toate punctele de vedere". Tariful a
variat între 120-180 lei 63.
Pentru a combate specula, Consiliul Comunal Moneasa le-a stabilit
din nou: 1. Vila Szentgyorgy, în sezon/cameră-160 lei/zi;
extrasezon/ cameră-140 lei/ zi; 2. Vila Morariu, sezon/ extrasezon - 100120 lei/ zi; 3. Vila Societăţii Căilor Ferate Arad-Cenad, 1 cameră/2
paturi/ parter şi etaj I - 120 lei/ zi; etaj II - 90 lei/ zi; cameră/1 pat/ parter şi
etajul I -70 lei; etaj II -60 lei/ zi; iar patul suplimentar 30 lei/ zi; 3.
Proprietarul Kaufman Adalbert: 1 cameră - 60-120 lei/ zi; 4. Proprietarii de
camere din comună închiriau camerele cu 20-40 lei/ zi.
Lista de preţuri practicată de restaurantele din localitate a fost:
1. Restaurantul Kaufman: Supă de conopidă - 6 lei; Dovleci cu
friptură - 20 lei; Rasol de viţel - 6 lei; Varză nemţească - 20 lei; Clătite cu
maioneză - 12 lei; Compot mere sau pere - 15 lei; Papricaş de pui - 25 lei;
Pui cu mazăre verde - 25 lei; Gulaş secuiesc - 22 lei; Cârnaţ de caş călit - 22
lei; Pulpă - 22 lei; Rinichi de viţel - 22 lei; Sfeclă - 6 lei; Varză - 6 lei; Tort 12 lei; Vinete - 15 lei; Cotlet de viţel - 22 lei; Antricot cu ciuperci - 22 lei;
Papricaş de viţel - 20 lei; Costiţă de porc - 22 lei; Fucando - 22 lei; Lopătiţă
- 22 lei; Castraveţi - 6 lei.
Consilierii le-au considerat exagerate. Ei au propus altele, adaptate
condiţiile economico-financiare de atunci: Dovleci cu friptură - 15 lei;
Clătite cu maioneză - 8 lei; Compot de mere sau pere - 7 lei; Papricaş de
pui - 20 lei; Pui cu mazăre verde - 20 lei; Gulaş secuiesc - 17 lei; Cârnaţ de
caş călit - 17 lei; Pulpă - 17 lei; Rinichi de viţel -17 lei; Tort - 7 lei; Vinete 7 lei; Cotlet de viţel - 18 lei; Antricot cu ciuperci - 14 lei; Papricaş de viţel 15 lei; Costiţe de purcel - 17 lei; Fucando - 17 lei; Lopătiţă - 17 lei; Sfeclă,
castraveţi şi varză - 3 lei64 •

63
64

A.P.M., Registrnl deliberărilor Consiliului Comunal. 1936, f. 13-14, 27.
Idem, Condica pentrn şedinţele ... , f. 124, 126.
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De asemenea, au fost luate măsuri pentru eliminarea taxei de cură
şi muzică. În acea perioadă, nu s-au asigurat servicii medicale în staţiune,
ceea ce a provocat nemulţumirea turiştilor
În şedinţa Consiliului Comunal Moneasa din 5 octombrie 1935 s-a
decis arendarea Băilor pe o perioadă de 15-20 de ani, hotărâre agreată de
administratia Statiunii Moneasa şi Ministerul Sănătătii 65 .
'
'
'
Începând cu anul 1936, Băile au trecut în administrarea Prefecturii
Judeţului Arad, timp de cinci ani. Statul a pus la dispoziţia acestora suma
de 356.386 lei pentru reparaţii şi investiţii. Organele judeţene au investit la
rândul lor 550.000 lei şi alţi 40.000 lei proveniţi din venitul băilor. A fost
achiziţionat mobilier, lenjerie penh·u paturi şi covoare necesare hotelurilor.
A fost înfrumuseţat parcul şi salonul băilor 66 .
Consiliul a decis la 23 martie 1936 arendarea Băilor Moneasa şi
constituirea unei cooperative comunale care să preia conducerea
acestora67 .
Fiecare proprietar de hotel sau vilă avea obligaţia, în conformitate
cu art. 49 din Legea turismului, emisă de Oficiul Naţional de Turism, să
declare preţurile fixate. Consiliul a stabilit, la 4 iunie 1936, următoarele
taxe la hotelurile din Moneasa68 :
Nr. Proprietar
crt.

Preţ cameră

1 pat/lei

2 paturi

Pensiune
completă/ persoană

sezon extrasezon sezon extrasezon
50-60 40-50
80-100 60-80
lui
Kaufman Iuliu
60-70
Vila 5.1.A.B.
90-120
2.
Vila Szentgyorgyi
60-70
90-12069
3.
Vila Morariu
4.
Vila dr. Fr. Duchac
80-100
5.
Vila Zold
80-100
6.
Sursa: nota 68.
1.

100-120 lei

Văduva

100-120 lei
-

-

Ministerul de Interne a dat înspre administrare Staţiunea Moneasa
Prefecturii Judeţului Arad. Acesta a alocat o subvenţie de 200.000 lei pe
65

Ibidem, f. 124-128; S.J.A.A.N., F.P.J.A., Acte aditive, dos. 7400/1944, f. 46-50.
Ioan Nichin, op. cit., f. 348.
67 A.P.M., Condica pentrn şedinţe ... , f. 149; S.J.A.A.N., F.P.J.A., Acte administrative. 1935-1939,
nr. inv. 1297, dos. 313/1936, f. 16-17.
68 A.P.M., Deciziuni ale Consiliului Comunal Moneasa. 1936-1938, f. 14; S.J.A.A.N., F.P.].A.,
Acte administrative. 1935-1939, dos. 313/1936, f. 4.
69 A.P.M., Deciziuni ale Consiliului Comunal Moneasa. 1936-1938, f. 27-28; S.J.A.A.N., F.P.J.A.,
Acte administrative. 1935-1939, dos. 313/1936, f. 46. În şedinţa din 1 august 1936,
proprietarul Szentgyorgyi Emil a solicitat mărirea preţului de cazare deoarece vila lui era
cea mai luxoasă din câte erau în staţiune. Consiliul a aprobat solicitarea acestuia, mărind
preţul pe camera cu 2 paturi la 180 lei/ zi.
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anul 1936, cu condiţia de a beneficia de 50% din veniturile Staţiunii.
Prefectura a delegat, în 26 iunie 1936, doi funcţionari judeţeni care să
administreze băile şi să angajeze personal pe perioadă determinată
(cameristă, băieşi, mecanici). În ziua următoare, prefectul judeţului a
desemnat următorii funcţionari, care şi-au început activitatea din 1 iulie:
Marius Marcoviciu, subşef birou la Prefectura Judeţului Arad administrator; cameristul Gergar Flore - serviciul de intendent, portar;
Ermin Stanca, şeful serviciului financiar al judeţului Arad - verificare
săptămânală a casieriei7°.
Membrii Consiliului Judeţean Arad, la sfârşitul anului 1936, au
readus în discuţie problema Băilor Moneasa. Cornel Buştea a subliniat
ineficienta administrare şi lipsa de profit, în condiţiile în care organismul
amintit făcea investiţii de 5 ani. Soluţia propusă a fost transformarea
Monesei şi în staţiune de iarnă. În consecinţă, s-a discutat alocarea din
bugetul judeţului a sumelor necesare pentru investiţii7 1 .
În vara aceluiaşi an, Camera de Muncă din Arad a organizat o
„colonie de vară" pentru copiii cu deficienţe. Ei au fost cazaţi la Căminul
,, Marele Voievod Mihai", clădirea fostei parohii romano-catolice.
Investiţiile amenajării edificiului s-au ridicat la 400.000 lei, fiind dotat la
standardele unui sanatoriu curativ. Ucenicilor din colonie le-a fost stabilit
un program care cuprindea diverse activităţi. Grupul a fost însoţit de Iosif
Vulpe, preşedintele Camerei de Muncă. O nouă colonie de vară urma a fi
organizată în anii 1942-194372 .
Consiliul Comunal Moneasa, în 24 aprilie 1937, a stabilit preţurile
camerelor la hotelurile şi vilele existente73 :
Nr. Proprietar
crt.

1.
2.
3.
4.

Văduva

lui
Kaufman Iuliu
Vila S.I.A.B.
Vila Szentgyorgyi
Vila Morariu

5.
Vila dr. Duchac
Sursa: nota 73.

1 pat/lei

Pret cameră
2 paturi/lei

Pensiune completă
lei/ Dersoană
extrasezon sezon extrasezon
60-80
100
120

sezon extrasezon
50-60 40-50

sezon
80-100

60-70

90-120
120-200

45-50
60-70

65-90
60-100

-

-

-

Capul familiei: 150
Membrii: 100

-

80-100

-

70

S.J.A.A.N., F.P.f.A., Acte administrative. 1919-1934, dos. 170/1936, f. 3, 4.
,,Chestiunea Băilor Moneasa", în Ştirea, Arad, 1936, 4 noiembrie, p. 4.
,,Colonia de vară a ucenicilor la Moneasa", în Ştirea, Arad, 1936, 1 august, p. 4; Planul
real de activitate al Prefecturei Judeţului Arad pe anii bugetari 1942/43, 1943/44, 1944/45, voi. I,
Arad, 1942, p. 139, 142, 186.
73 A.P.M., Deciziuni ale Consiliului Comunal Moneasa. 1936-1938, f. 53.
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De o însemnată susţinere în promovarea turismului au avut-o din
partea ziarelor arădene. În paginile lor apăreau reclame precum „Ape
minerale termale, băi calde şi mici, două hoteluri cu confort modern, parc
îngrijit, aer ozonizat, poziţii pitoreşti, viaţă ieftină, se tratează boli:
neuroastenie, histerie, boli de femei cu exudate cronice, anemie,
reumatism, catar pulmonar incipient, SE FAC EXCURSII" 74 • Sau atracţia o
constituie preţurile avantajoase pentru clasa de mijloc, curăţenia
desăvârşită, etc.
În acei ani, autorităţile judeţene au stabilit din nou preţurile de
cazare pentru a combate specula. Cunoscut pentru vigilenţa sa, prefectul
col. Dobriceanu a stipulat şi luarea unor măsuri drastice împotriva celor
care încălcau regulile stabilite.
În cursul lunii iunie a anului 1937, Prefectura Judeţului Arad a
solicitat firmelor arădene oferte pentru lenjerie de pat în camerele
hotelurilor. Printre cele care şi-au expus oferta de preţuri au fost
Schonberger & Gri.instein S.A. Arad, F. Picher, Emil Szentgyorgyi Arad şi
Întreprinderii pentru trusouri de albituri Ruttkay & Botye. Conducerea
amintitei instituţii a agreat oferta firmei Ruttkay & Botye pentru
confecţionarea celor 20 de plapume şi lenjeriei de pat şi a F. Picher pentru
pânza colorată a scaunelor şi pentru covoare75 •
În decursul aceleiaşi luni, Sevicul Judeţean de Drumuri, Servicul
Economic şi Serviciul Finanţelor au fost însărcinate de conducerea
Prefecturii să procure un aparat de radio complet cuplat la baterii şi cu un
patefon portativ, înzestrat cu 30 de plăci în valoare de 40.000 lei pentru
Staţiunea Moneasa. Aceste cheltuieli au fost suportate din suma de 250.000
lei alocată de Minister. Licitaţia a fost fixată pe ziua de 3 iulie. Ofertanţii au
fost Albert Szabo. Mare magazin de sticlărie, porţelanuri, lampe şi articole
pentru bucătărie, I. Kerpel. Librărie şi papetărie şi Fraţii Varga.
Electrotehnici. Prăvălie special pentru electricitate şi radio. Ultimii au
câştigat licitaţia cu suma de SO.OOO lei76.
La începutul lunii septembrie, Serviciul Judeţean de Drumuri Arad
a înaintat Prefecturii Judeţului decizia de achiziţionare a unei turbine
pentru Uzina Electrică din Moneasa, cu suma de 4.000 lei. Administratorul
a propus ca aceasta să fie realizată în regie proprie de către mecanicul
Băilor, Czimbal Iosif77.
Băile Moneasa au avut următorul personal angajat temporar de
Prefectura Judeţului, în temeiul Înaltului Decret Regal nr. 877, din 15
Moneasa", în Ştirea, Arad, 1939, 16 iulie, p. 3.
S.J.A.A.N., F.P.J.A., Acte administrative. 1935-1939, nr. inv. 1297, dos. 197 /1937, f. 1-7.
76 Ibidem, f. 8-22.
77 Ibidem, f. 23-24.
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februarie 1938, pentru perioada 1 iunie - 1 septembrie 1938: Czimbal Iosif
(electro-mecanic, plătit cu 2700 lei); Ambrosie Şodinca (servitor la bazinul
mare, salariul: 800 lei); Alexandru Miclea (grădinar, salariul: 700 lei); Ana
Marc (cameristă la Hotelul Băilor, salariu: 800 lei); Kolosvari Frunzina
(cameristă la Hotelul Băilor, salariu: 800 lei); Victoria Şodinca (cameristă la
Hotelul Băilor, salariu: 800 lei); Mărioara Bama (cameristă la Hotelul
Central, salariu: 800 lei); Maria Bronda (cameristă la Hotelul Central,
salariu: 800 lei); Cubic Terezia (spălătoreasă, salariu: 800 lei); Matilda
Varga (curăţenia parcului, salariu: 700 lei); Maria Brânduşa (servitoare la
băile calde, salariu: 800 lei); Terentie Barna (poştaş şi om de serviciu la
parc, salariu: 700 lei)7B.
În următoarea perioadă, preocuparea autorităţilor s-a îndreptat
spre îmbunătăţirea condiţiile de cazare. A fost refăcut mobilierul, înlocuite
plapumele şi cearceafurile vechi, au fost completate instalaţiile sanitare. De
asemenea, s-a asigurat transportul turiştilor cu autobusul de la gară până
la băi şi au fost reduse taxele de transport CFR etc. Odată ajunşi la gara
Staţiunii - unde astăzi este Vila Ana - turiştii erau aşteptaţi, de cele mai
multe ori, de copiii care îi ajutau să-şi transporte bagajele, contra unei
sume de bani. Facilităţile şi condiţiile de primire asigurate turiştilor au
înlesnit comparaţia cu oricare altă staţiune din Transilvania 79 •
Lazăr Popian, administratorul delegat al Băilor Moneasa, a înaintat
o solicitare prefectului în care sublinia următoarele: ,, Băile Moneasa,
proprietatea Ministerului Sănătăţii şi Ocrotirii Sociale au fost concesionate
de acest Minister, cu Ordinul 2343/1936, Prefecturii Judeţului Arad, spre
exploatare pe timp de 5 ani, adică din anul 1936 până în anul 1940 inclusiv.
Ministerul Sănătăţii odată cu concesionarea băilor a pus la dispoziţia
Prefecturii un fond de 350.000 lei, pentru reparaţii, investiri, etc. Prefectura
Judeţului, pe lângă fondul de mai sus, a prevăzut în bugetul său suma de
550.000 lei pentru diferite lucrări de modernizare a Băilor. Cu aceste sume,
precum şi cu cele încasate la Băi în cursul celor trei ani / :cca 300.000:/ s-au
executat la pavilioanele băilor şi la băile propriu zise lucrări de
modernizare şi reparaţii:
În baza actului de cesiune, Prefectura Judeţului a arendat
restaurantul Băilor Dlor Nicolae Barbu şi Eronim Mircea, pe timp de trei
ani, adică din 1937 până în 1940 inclusiv, pentru suma de 10.000 lei/sezon.
Faţă de Ordinul nr. 2343/1936, Ministerul Sănătăţii cu Ordinul nr. 131036,
din 14 februarie 1939, a dispus ca Băile să fie predate Dlui medic primar al
judeţului, urmând ca Băile să fie administrate de Minister în regie. Dl prim
Ibidem, dos. 235/1938-1939, f. 12.
ne refugiem de căldură?", în Ştirea, Arad, 1938, 1 august, p. 2; Felicia Aneta
Oarcea, Spiridon Groza, op. cit., p. 234.
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medic a refuzat luarea în primire a inventarului Băilor pe motiv că nu
dispune de personal suficient. .. ".
În consecinţă, la 12 mai 1939, Lazăr Popian a solicitat Prefecturii
lămurirea situaţiei pentru că din 15 iunie începea sezonul şi se impuneau
unele măsuri administrative. Prefectul, Colonelul Stinghe, a dispus
paznicului Băilor prin intermediul administratorului Lazăr Popin să
limiteze accesul persoanelor la băile calde şi reci până la reglemetarea
situaţiei. Într-un referat conceput la 9 iunie 1939, Lazăr Popin a expus
cheltuielile întreprinse din bugetul judeţului: ,,Reparaţii generale executate
la clădiri - 109.215 lei; Cumpărarea unui motor pentru energie electrică 36.800 lei; Instalaţia electrică - 25.436 lei; Cumpărarea cazanului de încălzit
apă şi instalaţia de apeduct din Hotelul „ Băilor" - 301.148 lei;
Confecţionarea băncilor pentru parc - 8.000 lei; Zugrăvirea camerelor din
Hotelul „ Băilor" - 15.200 lei; Diferite lucrări mai mici (Cumpărarea de
ştergare, perne cu puf, covoraşe, cearceafuri, etc. necesare completării
materialului de acest fel; Lucrări de înfrumuseţare a parcului/ plantarea
florilor/ - 34.064 lei; Cumpărarea a două garnituri de mobili~r - 17.852",
ceea ce reprezintă un total de 547.915 lei80 .
Ministerul Sănătăţii prin Ordinul nr. 131036/1939 a făcut cunoscut
Prefecturii Judeţului Arad că a revocat delegaţia dată ultimei instituţii şi că
a trimis un delegat al său în zonă. Ulterior, a revenit asupra deciziei.
Astfel, prin Rezoluţia nr. 73807 /1941, Staţiunea a intrat din nou în
administrarea Prefecturii, până la 1 aprilie 1944. Pentru încheierea
convenţiei a fost delegat din partea Ministerului dl. dr. N. Buteanu,
inspector general sanitar al regiunii Timiş 8 1.
Înainte de începerea sezonului balnear, membrii Comitetului Local
de Turism s-au întrunit pentru a discuta şi stabilii tarifele. În anul 1941, ele
au rămas neschimbate. O problemă intens dezbătută a fost cea legată de
transportul turiştilor. Spre Moneasa, ei se puteau deplasa cu trenul CA.P.S.
din gara Sebiş, iar de la 1 iulie au fost introduse curse speciale de
automotoare zilnice pentru fiecare tren ce oprea în gara din Sebiş.
În 17 iunie 1941, Băile Moneasa au fost vizitate de prefectul
judeţului însoţit de d-l colonel, de d-l consilier al Camerei Agricole din
Arad, de d-l primpretor Popa din Sebiş, d-l ing. Şef al Ocolului Silvic Sebiş,
d-l ing. agronom din Sebiş. Impozanta delegaţie, care dorea să verifice
chestiunile manageriale ale staţiunii, a fost întâmpinată de directorul
Băilor, Constantin Damian82 • Prin Raportul nr. 25.272, din 26 iunie acelaşi
80

S.J.A.A.N., F.P.J.A., Acte administrative. 1935-1939, nr. inv. 1297, dos. 235/1938-1939, f. 1416.
81 Ibidem, dos. 175/1939-1941, f. 1-5.
82 ***, ,,Băile Moneasa", în Ştirea, Arad, 1941, 21-22 iunie, p. 3.
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an, Prefectura Judeţului Arad a solicitat Consiliului de Ministrii
repartizarea a 100 de soldaţi răniţi în staţiunile balneare, 50 la Moneasa şi
50 la Săvârşin. Aceeaşi instituţie a făcut cunoscut faptul că a înfiinţat un
fond de „Război" cu suma de 1.000.000 lei. În urma corespondenţei dintre
Prefectura Judeţului Arad şi organele ministeriale, acestea au aprobat ca
administrarea Staţiunii Moneasa să cadă în sarcina instituţiei solicitante pe
o perioadă de 5 ani (1941-1946).
Lăsată o vreme în desuetudine, delegaţia Prefecturii a constatat că
darea ei în folosinţă ar necesita nişte costuri imense. În condiţii de război,
delegatul Prefecturii, dr. Virgil Căpitan nu a putut participa la întocmirea
inventarului, fapt care a determinat ca finalizarea acestuia să fie realizată
de primarul comunei Moneasa, Pavel Condea şi de notarul Deznei, Iancu
Nicolici. S-au constatat unele lipsuri faţă de inventarul preluat de dr. Virgil
Căpitan de la fostul administrator Constantin Damian. Cantitatea de vin
alb şi roşu cumpărate de la Şcoala de Viticultură din Miniş şi 1.000 kg de
făină au fost depozitate în condiţii improprii. Într-un borderou semnat de
V. Căpitan au fost expuse detaliat cheltuielile impuse în urma licitaţiilor,
ce s-au ridicat la 261.487 lei 83 . La 21 iulie 1941, dr. Virgiliu Căpitan, delegat
administrator al Băilor Moneasa, prin Decizia Prefecturii Judeţului Arad
nr. 26627, din 27 iunie 1941, asistat de Lazăr Popian, fost delegat
administrator al Băilor, între anii 1937-1938, şi Ghergar Florea, intendent al
aceleiaşi instituţii, au preluat inventarul în prezenţa fostului administrator
Constantin Damian de la Hotelul „Central", Hotelul „Băilor", precum şi
pavilioanele existente (ştrand, popicărie, etc.) 84 •
Staţiunea a fost administrată până în anul 1942 de Ministerul
Sănătăţii, după care de Prefectura Judeţului Arad85 . Cea din urmă a depus
eforturi pentru ridicarea şi menţinerea standardelor turistice existente în
ţară 86 • Conform unei corespondenţe din 1 noiembrie 1943, s-a specificat că
în urma raportului Primăriei Moneasa în stabilimentele băilor au fost
efectuate 613 băi reci şi 88 calde în anul 1941, 518 băi reci şi 85 băi calde în
anul 194287 •
La 9 iunie 1944, Primăria a stabilit preţurile camerelor şi tarifele la
diferite serviciiBB:

83

S.J.A.A.N., F.P.f.A., Acte administrative. 1940-1948, nr. inv. 1298, dos. 175/1939-1941, f. 653; Ibidem, dos. 371/1941-1944, f. 1-12.
84 lbidem, dos. 369/1941-1948, f. 11-42.
85 [bidem, dos. 7400/1944, f. 46-50.
86 Planul real de activitate al prefecturei judeţului Arad pe anii bugetari 1942/43, 1943/44, 1944/45,
vol. I, p. 150.
87 S.J.A.A.N., F.P.J.A., Acte administrative. 1940-1948, nr. inv. 1298, dos. 275/1943, f. 2.
BB [bidem, dos. 3/1944, f. 4.
386
https://biblioteca-digitala.ro

.......
u

Preţ/

Numărul

camerei

paturilor

cameră

Comună

10%

..;

z

Serviu
10%

Luminat
20 lei/zi

Diverse taxe
Cură
Turism
40 lei/zi 20 lei/zi

Total fără taxă
de vizitatori

Vizitatori
4-15 zile/
150 lei

Peste 15 zile/
300 lei

Hotel Central
Parter

1
2

1
2

2
2

378
378

37
37

37
37

20
20

40
40

40
40

-

-

552
552

8
9
10

2
2
2
2
2
1
2

378
378
378
378
378
175
378

37
37
37
37
37
18
37

37
37
37
37
37
18
37

20

40
40
40
40
40
40
40

40
40
40
40
40
40
40

-

-

552
552
552
552
552
311
552

40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40

-

-

472
472
472
472
472
472
472
472
472
472
472
472
472

Eta·

3
4
5
6
7
8
9

10
11

12
13

14
15
16
17
18
19
20
21
22

11

12
14
15

1
2
4
6
7
8
11

12
126
14
15
16
17

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310

31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31

20
20
20

20
20

20

Hotelul Băilor. Etaj
Camerele dins 1Dre trotuar
40
20
31
20
40
31

31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31

40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40

20
20
20
20

20
20

20
20
20
20
20
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-

-

-

-

23

18

24
25
26

22

310
175
175
175

31
17
17
17

31
17
17
17

20
20
20
20

40
40
40
40

40
40
40
40

-

20
20
20

20

40
40
40
40
40
40
40

-

-

-

10
10
20

40
40
40
40
40
40
40

-

20
20
10
10
20

20
20
20
20
20
20
20

-

-

1
2

200
200
200
200
100
100
200

-

-

-

-

2
2
1
2
2
2

80
80
60
80
80
80

8
8
6
8
8
8

8
8
6
8
8
8

20
20
20
20
20
20

40
40
40
40
40
40

40
40
40
40
40
40

-

-

-

-

196
196
172
196
196
196

2
1

80
50

8
5

8
5

20

40
40

40
40

-

-

196
160

2
1
1
1

23
24

-

-

472
309
309
309

Etaj. Camere dinspre deal

27
28
29
30
31
32
33

3
5
9
19
20
21
25

Parter. La

2
2
2
2
1

20

20

-

340
340
340
340
220
220
340

stradă

5
3
2
1
10

11
Camerele dinspre deal

7
8

20

Sursa: nota 88.
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Un Regulament Financiar adoptat la Primăria Moneasa în anul
1945, a prevăzut obligativitatea vizitatorilor de a achita o taxă de 5.000 lei
dacă poposeau mai mult de 5 zile în localitate. Ea era diferită, fiind totuşi
raportată la situaţia financiară a fiecărei persoane. Copiii sub 16 ani şi
servitorii au fost scutiţi 89 .
În vara anului 1945, s-au produs modificări în structurile de
conducere ale Staţiunii. Noul administrator, Ilie Jivan, şeful Cabinetului
Prefecturii, delegat cu administrarea Băilor Moneasa, din 1 august 1945, a
solicitat o anchetă împotriva fostului administrator Marius Marcovici şi
intendentului Ghergar Florea. La 5 septembrie, Iuliu Pfeilmayer, pensionar
public, diurnist temporar la Prefectura Judeţului Arad, în baza Ordinului
12.669/12 septembrie a fost delegat pentru a verificare administrarea şi
gestiunea Băilor Moneasa. În procesul verbal, întocmit în data 23
septembrie, acesta a prezentat comparativ încasările în timpul
administratorilor Marius Marcovici, Ilie Jivan şi Tau Coriolan; a întocmit
bugetul Băilor pe anul 1945 împreună cu Tau Coriolan, şef de birou cu trei
gradaţii la Prefectura Judeţului Arad, şi a propus refacerea inventarului pe
baza vechilor liste existente, împreună cu intendentul Ghergar Florea.
În Memoriul său, din 5 septembrie 1945, Marius Marcovici a
subliniat că nu i-a fost predat inventarul nici până la data de 3 august anul
amintit, momentul în care a fost încheiat procesul verbal de predareprimire, şi în consecinţă nu a avut de unde să-l predea noului
administrator Ilie Jivan. A solicitat, în acest sens, intendentului Ghergar
Florea să efecţueze unul pe baza listelor din 1936 şi 1941. Însă, şi acesta
fiind chemat de organele Prefecturii nu-l putea realiza în câteva ore şi în
condiţiile în care camerele erau ocupate de vizitatori. Responsabil cu
încasările a fost Kaufman Adalbert, care, sublinia acesta, dacă ar fi
semnalat nereguli, atunci le-ar fi raportat. Cu toate acestea, în urma
verificărilor întreprinse, s-a solicitat o cercetare a situaţiei90_
În anul următor a fost prevăzut un nou proiect de buget, în care era
stipulat programul de lucrări privind administrarea şi exploatarea Băilor
Moneasa. Acesta prevedea angajarea personalului administrativ şi a
personalului de serviciu pe anul 1947, inventarierea întregii averi a Băilor
Moneasa şi întocmirea inventarului general al acestora; procurarea
registrelor şi imprimatelor aditive şi de contabilitate; curăţenia camerelor,
mobilierului, spălatul, cârpitul şi călcatul lenjeriei de la hoteluri;
propaganda băilor în ziare, reviste şi afişe; arendarea restaurantului,
bazarului, frizeriei, atelierului de fotografiat şi a ierbii din parc; întocmirea
A.P.M., Registru pentru deciziunile primarului. 1944/1945, f. 19-29.
S.J.A.A.N., F.P.J.A., Acte administrative. 1940-1948, nr. inv. 1298, dos. 369/1941-1948, f. 4675.
389

89
90

https://biblioteca-digitala.ro

devizelor şi angajarea lucrărilor de reparaţii privind zugrăvitul interiorexterior al pavilioanelor, al conductelor de apă şi al instalaţiilor de la băi, al
instalaţiilor electrice; amenajarea parcului cu flori; angajarea orchestrei;
amenajarea camerei de consultaţii medicale şi angajarea personalului
sanitar; procurarea carburanţilor; întocmirea tarifului pentru taxele de
hoteluri şi la băi pe anul 1947, precum şi a regulamentului băilqr pe anul
194 7/ 1948, valorificarea şi fasonarea materialului lemnos din pădurea
băilor 91 •

În cursul anului 1947, a fost adoptat Regulamentul privind
organizarea şi funcţionarea administraţiei Băilor Moneasa 92 •
Regulamentul existent la acea vreme făcea referiri la modul de
organizare şi funcţionare a Băilor. Potrivit acestuia, ,,Sezonul oficial al
Băilor Moneasa începe la 15 iunie şi durează până la 1 septembrie a
fiecărui an. Sezonul ulterior este de la 1 septembrie şi până la 15 iunie când
tarifele atât la camere cât şi la băi sunt reduse cu 50%; Se consideră ca
vizitator orice persoană care se menţine în staţiune peste 3 zile în timpul
sezonului; Atât vizitatorul permanent cât şi cel provizoriu indiferent dacă
stă în hotelul băilor, hoteluri particulare sau case particulare din comună,
este obligat a se prezenta la Cancelaria Administraţiei Băilor şi la Postul de
Jandarmi al staţiunii în termen de două ore de la sosirea în comuna
Moneasa; Tariful camerelor şi a taxelor respective se întocmesc de
directorul Băilor potrivit preţurilor fixate de Primăria comunală; Patul
camerei se achită anticipat, camera nu poate fi rezervată sau reţinută decât
pentru durata zilelor pentru care s-a achitat chiria; Se interzice gătirea în
interiorul camerelor de hotel a băilor; Vizitatorii statiunii, care locuiesc în
hotelurile băilor, vor beneficia de reduceri în abonamentul lunar sau
săptămânal al băilor reci „Ştrand" şi băilor calde la vană. Abonamentele se
fac pe zile şi nicidecum pe numărul băilor făcute, astfel că în timp ploios
abonaţii au la dispoziţie băile naturale termale la vană; Băile reci şi la vană
stau la dispoziţia vizitatorilor de la orele 6 până la 20 seara" 93 •
Administraţia Băilor Moneasa avea următoarea componenţă:
notarul Iustin Eugen Popa, directorul Băilor care îndeplinea şi funcţia de
administrator; contabilul Hofman Nicolae; secretar - casierul Ştefan loja;
medicul desemnat de Ministerul Sănătăţii; alţi angajaţi: intendentul
Ambrosie Şodinca, care îndeplinea şi serviciul de magazioner şi taxator la
ştrand; grădinarul Mihaiu Şodinca; Mecanic.
Uzinei Electrice, Princz
Tiberiu; medame la hotel: văduvele Iuliana D..goş, Iuliana Deac, Florica
I

91

92
93

Ibidem, dos. 53/1947, f. 10.
Ibidem, dos. 114/1946, f. 11.
Ibidem, dos. 53/1947, f. 12; Ibidem, dos. 125/1947, f. 1-8.
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Bortiş şi Lucreţia Deliman; Margareta Deac, îndrumător şi responsabil de

serviciul poştal94.
La 12 septembrie 1947, noul administrator Iustin Eugen Popa a
preluat de la Coriolan Tau, pe bază de proces verbal de predare-primire,
inventarul Băilor. Primul a fost însoţit de primarul Ioan Şodinca şi de
învăţătorul-director Gheorghe Bărbuceanu 95 .

Pe anul financiar 1947-1948, programul de lucrări propus de
Primăria comunei făcea referiri la modernizările din staţiune şi
remunerarea personalului. Proiectul de buget prevedea: angaJarea
94

95

lbidem, dos. 53/1947, f. 11; Ibidem, dos. 369/1941-1948, f. 76.
[bidem, dos. 369/1941-1948, f. 78-95.
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personalului de serviciu; furnituri de cancelarie; completarea şi repararea
mobilierului din birou; arendarea Restaurantului Băilor Moneasa, a
Bazarului din parc, a Frizeriei Băilor Moneasa; stabilirea valorii lemnelor
uscate şi doborâte; procurarea carburanţilor necesari Uzinei Electrice
(benzină şi ulei); repararea şi tencuirea tavanelor sparte şi pereţilor
distruşi; văruirea integrală a camerelor, interiorului şi exteriorului de la
toate hotelurile şi clădirile aparţinătoare Băilor Moneasa. Alte măsuri au
vizat: spălatul pavimentelor şi ferestrelor; reparatul, spălatul şi călcatul
întregii rufării a băilor; toaletarea arborilor din parc; efectuarea lucrărilor
de grădinărit şi împrejmuire; repararea şi completarea podeţelor şi
băncilor fixe; continuarea şi terminarea lucrărilor la cabinele demontate de
la ştrand şi completarea lor cu altele; pavimentarea platformei şi refacerea
barei-grilaj de la ştrand; repararea conductelor de apă în camerele de la
hoteluri, bucătărie, de la băile calde şi a celei a ştrandului, a conductei
principale de apă; repararea instalaţiei electrice în toate clădirile, în parcul
şi în locurile unde nu exista lumină; scoaterea şi valorificarea arborilor
uscaţi care pereclitau siguranţa clădirilor şi a instalaţiilor din apropiere;
fasonarea şi transportarea materialului lemnos necesar la construcţiile şi
reparaţiile clădirilor; fasonarea lemnelor de foc necesare băilor calde;
achiziţionarea publicaţiilor şi prospectelor de propagandă.
La scurt timp, a fost înaintat prefectului şi un referat privind
întocmirea bugetului Băilor Moneasa, care cuprindea lista de venituri şi
cheltuieli. Veniturile Statiunii
s-au obtinut
din chiria camerelor
,
,
(105.000.000 lei), venituri de la băile calde şi ştrand, taxa de serviciu (10% ),
chiria restaurantului, a bazarului, de la taxele de iluminat electric, prin
vânzarea ierbii din parc. CheltuieWe cuprindeau: salariul personalului
administrativ, de serviciu şi sanitar, diurne şi deplasări, furnituri de
cancelarie, mobilier de cancelarie, taxe poştale, telefon, abonamente,
igienizarea clădirilor; cheltuieli de propagandă, impozit, fond credite96 şi
remunerarea personalului administrativ şi auxiliar. Personalul de serviciu
era format din 2 cameriste la Hotelul Central şi 2 la Hotelul Băilor, un om
de serviciu pentru pază, unul pentru întreţinerea curăţeniei în parc şi
pentru fasonatul lemnelor; mecanicul Uzinei Electrice; bazinierul şi un
taxator la ştrand. Personalul administrativ de conducere şi serviciu aveau
următoarele venituri pe anul financiar menţionat: Iustin Eugen Popa, ad.
notar delegat - 4.000.000 lei; Hofman Nicolae, c :3ier-contabil - 4.000.000 lei;
Gheorghe Bărbuceanu, corn. fin. central - 1.50l) J00 lei; Ioan Şodinca, corn.
fin. Central - 1.000.000 lei; Aurel Groza, camerist telefon - 1.030.000 lei97.
96

97

Ibidem, 119 /1947, f. 3.
Ibidem, f. 5, 6, 11.
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Proiectul a fost aprobat de comună, de notarul Iustin Eugen Popa şi de
primarul Ioan Şodinca9B_
Schimbările politice şi reformele din timpul regimului comunist au
întrerupt şarmul vremurilor de altădată. Prin Legea naţionalizării, Statul a
trecut în proprietatea sa vilele. Primăria din Moneasa, prin notarul
Octavian Simon, a raportat Prefecturii Judeţului Arad, în urma ordinului
telegrafic, din 17 iunie 1948, despre situaţia vilelor din Moneasa. Astfel că
„ D-l Marcu Ilie, domiciliat în Timişoara, posedă în comuna Moneasa 2 yile
având următoarele încăperi: Vila Mare compusă din subsol, o cameră
pentru servitoare, parter, patru camere şi bucătărie; etajul II, 2 camere cu
câte două paturi fiecare. Vila este locuită de d-na Marcu cu doi copii şi
personal de serviciu compus din două servitoare. În ziua de 17 iulie, au
mai sosit două doamne din Timişoara. Vila Hortensia compusă din 4
camere şi bucătărie din care o singură cameră este ocupată de familia
Prinzt Tiberiu".
La scurt timp, Uniunea Femeilor Democrate Române din Arad
(U.F.D.R.) a cerut Prefecturii judeţului Arad ca vilele Zubor şi Kaufman
din Staţiunea Moneasa să fie rechiziţionate în scopul organizării unei
colonii de vară pentru copiii de la căminele de zi. Autorităţile locale
împreună cu organele Prefecturii au răspuns pozitiv. Edificiile vizate au
fost: Vila lui Kaufman Andrei, compusă din cinci încăperi, momentan
nelocuite; Vila Zubor Andrei, compusă din trei încăperi, nelocuită; Vila
Hortensia, proprietatea d-lui Marcu Ilie, compusă din 4 încăperi.
Decizia a fost înaintată de Biroul M.O.N.T. spre aprobare
Ministerului Afacerilor Interne. Direcţia Administraţiei de Stat Bucureşti.
Acesta a condiţionat naţionalizarea de plata chiriei legale. Ca urmare a
Ordinului nr. 5.773/1948 şi la solicitarea U.F.D.R., cu sediul în Arad, str.
Cloşca, nr. 8, Vila Zubor a fost rechizitionată 99 .
Reluarea firească a turismului în zona Moneasa a impus unele
măsuri din partea autorităţilor judeţene şi a celor locale. În 25 iunie 1947,
Comisia de Constatare a Prefecturii Judeţului Arad, formată din Iancu Pop
(preşedintele comisiei), dr. Teodor Mişca (membru, medic circă Dezna),
Irimia Bălcuş (subinginer), a consemnat lipsurile din inventarul Băilor. În
raportul întocmit s-a notat că potrivit martorilor Iancu Nicolici, notar în
Dezna, şi Florea Ghergariu, intendent al Prefecturii Arad, evenimentele
din toamna anului 1944 au afectat edificiile şi siguranţa personalului.
,, ... aşa că elementele fugare de civili şi militari au avut trecere liberă prin
I

9B Ibidem,

f. 8-10.
S.J.A.A.N., F.P.J.A., Acte administrative. 1940-1948, nr. inv. 1298, dos. 96/1948, f. 1-2, 4-6, 79; Felicia Aneta Oarcea, Spiridon Groza, op. cit., p. 238.
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incinta băilor, putând lua şi distruge o parte a obiectelor de inventar fără a
putea fi opriţi sau controlaţi de cineva".
Ca urmare a celor constatate, în 23 februarie 1948, Traian Vuia,
jurist-consult al Prefecturii judeţului Arad, şi Pascu Hărţău, ajutor contabil,
au elaborat un document în care au trecut următoarele rânduri: ,,Suntem
de acord cu procedura de confruntare a inventarelor, urmând ca apoi să se
facă scăderile bunurilor degradate; Toate cheltuielile angajate legal vor fi
preluate şi trecute ca rămăşiţe de plată în bugetul Băilor pe anul financiar
viitor; Propunem a se face un plan de repartizare a unei sume de 7.000.000
lei în bugetul comunelor din judeţ, pentru a constitui un fond de refacere a
băilor pentru a corespunde cerinţelor de cazare a vizitatorilor şi în primul
rând refacerea acoperişului restaurantului de vară, duşumelelor, repararea
mobilierului, a geamurilor şi înzestrarea cu lenjerie; Noi nu renunţăm la
concesionarea Băilor; Bugetul pe anul 1947/ 48 pe perioada 15 VIII 1947-31
III 1948 se va verifica şi aproba imediat".
Cei doi delegaţi alături de primarul comunei Moneasa, lt. col. rez.
Florian Groza, şi fostul notar comunal, Iustin Popa, au întocmit un proces
verbal, din paginile căruia răzbate faptul că întreg inventarul rămas a fost
preluat de cei doi reprezentanţi ai autorităţilor locale. Lista cuprindea toate
instalaţiile şi mobilierul de la Pavilionul „Hotelului Central" (et. 1 - 7
camere, parter - 7 camere); Pavilionul „Hotelul Băilor" (et. 1 - 27 camere,
parter - 14 camere); Pavilionul bucătăriei; Bazarul Băilor Moneasa;
Chioşcul pentru muzicanţi; Clădirea uzinei şi birouri; clădire ştrand,
hidroterapie; parcul băilor 1 oo.
La 6 martie 1948, la Băile Moneasa a fost încheiat procesul verbal de
predare-primire în prezenţa lui Tiberiu Vuia, jurist consultul Prefecturii
Judeţului Arad, Pascu Hărţău, ajutor contabil al Prefecturii Judeţului Arad,
lt. colonel Florian Groza, primarul comunei Moneasa, Iustin Eugen Popa,
fost notar al comunei şi Octavian Simon, notarul comunei Moneasa, în
baza Ordinului Prefecturii Judeţului Arad nr. 1353, din 23 februarie 1948,
între Iustin Popa, fost administrator (12 martie 1947-5 martie 1948), şi
Octavian Simon, noul administrator101_
Instaurarea noului regim politic a adus schimbări importante în
oferta turistică. Dacă anterior, Staţiunea era apanajul celor cu situaţie
materială bună, din anii 60, numeroşi funcţionari şi muncitori au poposit în
zonă. Una dintre cele puse la dispoziţia lor a fost vila construită de Iosif
Rangheţ în anul 1953102, denumită Dalia, azi demolată.

100

S.J.A.A.N., F.P.J.A., Acte administrative. 1940-1948, nr. inv. 1298, dos. 77 /1948, f. 1-23.
Ibidem, dos. 369/1941-1948, f. 95-119; Ibidem, dos. 77 /1948, 4-23.
102 A.P.M., Nicolae Palade, Monografia comunei Moneasa, 1964, manuscris, f. 9.
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deceniile şase-şapte ale veacului al XX-lea, în timpul
administraţiei Regiunii Crişana, s-a acordat o atenţie sporită asigurării
unor condiţii optime de cazare, masă, dar şi infrastructurii. În anul 1961, a
fost edificat Restaurantul „Izvorul Rece", de către meşterul constructor
Dănilă Condea.
Alte modernizări au vizat regularizarea albiei Văii Moneasa de la
grotă până la vărsare; asfaltarea aleilor parcului; construirea bazinului
mare din incinta ştrandului; efectuarea unor reparaţii în spaţiile de cazare.
Perimetrul Staţiunii a fost delimitat printr-un gard protector, amplasat pe
o fundaţie din marmură. În aceeaşi perioadă a fost edificat şi bazinul cu
apă termală de la Baza de Tratament a Vilei 1, pe locul fostului restaurant.
În toate spaţiile de cazare a fost introdusă canalizarea şi apa potabilă. A
fost amenajat un complex turistic ce cuprindea cantina, restaurantul şi
cofetăria. În acelaşi interval cronologic a fost conceput şi camping-ul.
Extinderea spaţiilor de cazare până spre Lacul de Agrement, dar şi
ofertele turistice au contribuit la transformarea Monesei dintr-o staţiune
sezonieră într-una permanentă, după 1961103_
Din punct de vedere administrativ, din anul 1968, staţiunea a fost
coordonată de autorităţile judeţene arădene, iar din 1971 a intrat în
subordinea Ministerului Turismului.
Sporirea numărului de turişti a depăşit capacitatea de cazare.
Conducerea Staţiunii a încheiat contracte de cazare cu localnicii care
dispuneau de condiţii optime. Acelor turişti li se asigura masa şi
tratamentul la restaurantele şi bazele de tratament ale Staţiunii. Vizitatorii
aveau la dispoziţie multiple posibilităţi de distracţii şi recreere: ştrandul,
cinematograful, biblioteca, plimbări cu barca sau hidrobicicleta pe Lacul
de Agrement, excursii organizate de ghid pe trasee montane sau în
proximitate la Peştera Liliecilor, Cariera de Marmură, Casa Vânătorească şi
Păstrăvăria, zona carstică Tinoasa, vf. Izoi, Valea Rujii şi spre platoul
carstic al Vaşcăului; înspre Sebiş la Cetatea Deznei şi la Hanul Pescăresc cu
cele două heleştee1D4.
Pentru acoperirea nevoilor de cazare au fost construite noi spaţii.
La începutul deceniului opt al secolului XX, Ministerul Turismului a
aprobat edificarea Hotelului „Parc". Fondat în anul 1972, acesta dispunea
de 150 locuri de cazare, un restaurant de 100 locuri, bar şi cofetărie.
În

103 ***, Dicţionarul

enciclopedic român, voi. III, Ed. Politică,
Velcea, Ioan Velcea, Octavian Mândruţ, op. cit., p. 235.
104 ***, Meleaguri arădene. Ghid turistic, p. 97-99.
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Bucureşti,

1965, p. 403; Valeria

La finele amintitei perioade, Staţiunea Moneasa dispunea de o
capacitate de cazare de 738 locuri, toate înmănuncheate într-un complex
balneo-clima tericrns.
La începutul deceniului nouă al veacului amintit, Comitetul
Judeţean U.T.C. a organizat o tabără de sculptură. Printre participanţi
găsim nume precum Adam Gheorghe, Bentze Tibor, Stoicu Petre, Golici
Nicolae. Din acea perioadă datează sculpturile care împodobesc parcul din
vecinătatea ştrandului106_

În anul 1984 a fost finalizat impozantul edificiul al Hotelului
„Moneasa", cu bază de tratament proprie, cu o capacitate de cazare de 200
locuri, restaurant de 150 locuri, bar cu 50 locuri. Noua bază de tratament
găzduia aparatură modernă şi oferea o bogată paletă de tratamente
balneo-fizioterapeutice. 500 persoane pe serie puteau beneficia de servicii
şi tratament balnear.
Baza de tratament a fost dotată cu aparatură modernă de
hidroterapie, tratament termo-terapeutic, realizat prin parafină, tratament
fototerapeutic, cu raze infraroşii şi ultraviolete, masaj şi kinetoterapie în
două săli de gimnastică. Varietatea de tratamente a fost oferită de un
personal calificat. Prin urmarea acestor proceduri, prescrise de medicii
curanţi, se puteau trata bolile reumatice, afecţiunile post-traumatice,
neuro-motorii şi nevrozele asmatice 107. În anexe au funcţionat o spălătorie
de rufe, depozit de materiale şi papetărie, atelier mecanic, atelier de
croitorie, etc.
Mai târziu, dincolo de Lacul de Agrement, la iniţiativa Uniunii
Naţionale a Cooperativelor Agricole de Producţie a fost construit Hotelul
Codru Moma. În anul 1986, cu fondurile amintitei organizaţii, s-a finalizat
edificiul, care dispunea de bază de tratament şi restaurant. Membrii
cooperativelor de stat şi, mai nou, pensionarii agricoli şi cei cu venituri
modeste au beneficiat de servicii de cazare, masă şi tratament. În acea
perioadă, Staţiunea a fost vizitată de 5.400 persoane pentru tratament şi
4.000 persoane pentru odihnă.
,,În anul 1989, Staţiunea avea 306 salariaţi, dintre care 275 personal
de deservire, 12 salariaţi tehnico-administrativ şi 31 salariaţi angajaţi în
sistemul medical"10s.
În anul postdecembrist, autorităţile au elaborat un amplu proiect de
restaurare a Vilei „Nufărul". Din nefericire, evenimentele au pereclitat
105

Valeria Velcea, Ioan Velcea, Octavian Mândruţ, op. cit., p. 35,245,260.
dlui profesor Horia Truţă.

106 Informaţie orală primită prin bunăvoiţa
107 Aurel Ardelean,
cit., p. 42-50.

op.

108 Informaţie orală obţinută

prin bunăvoinţa fostului director al Staţiunii Moneasa (19561990), Aurel Brad; Felicia Aneta Oarcea, Spiridon Groza, op. cit., p. 241.
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implementarea lui. Edificiul de odinioară a intrat într-un proces de
degradare iremediabilă.
Din 1991 până în jurul anului 2000, turismul din zona Monesei s-a
aflat pe o pantă descendentă. Autorităţile locale au încercat să evite
falimentul, constituind o societate comercială pe acţiuni, S.C. Moneasa S.A.
Spaţiile de cazare au fost date spre administrare şi, ulterior, vândute
diverselor societăti. comerciale. Vilele 7, 8, 9, 10 au fost date în locatie
, de
gestiune Societăţii „Tim-Electrocolor" din Timişoara. Vila 11, fosta vilă de
protocol a P.C.R., în 1995, a fost trecută, prin hotărâre de guvern, la S.R.I.
Fostul Restaurant „Izvorul Rece" a fost dat spre administrare la S.C.
Tanamera S.A., care l-a cumpărat în 1998. Din acel an au debutat
investiţiile, ajungând ca în zilele noastre să cuprinsă spaţii de cazare, cu
restaurant, sală de evenimente şi terasă.
Din 15 mai 2000, Staţiunea Moneasa a fost vândută S.C. Arconserv
S.A. Arad, patronată de Alexandru Bercea. După investiţiile întreprinse,
stabilimentele turistice au fost vândute. Hotelul „Moneasa" a fost
achiziţionat de S.C. ,,Regina Nopţii" S.R.L., patronată de Nicoară Creţ.
Hotelul „Parc" şi Vila 3 „Magnolia" au fost achiziţionate de S.C. GastroTur patronată de Teodor Morar. Societatea a mai cumpărat şi cantina din
fostul complex comercial „Izvorul Rece". Cantina de odinioară,
modernizată, a găzduit o cofetărie şi o discotecă, purtând, pentru o
perioadă, denumirea de Club „Massini".
În ultimii ani, au fost întreprinse numeroase investiţii în
modernizarea Hotelului „Parc". Hotelul dispune de 64 de camere, din care
28 sunt de trei stele, 32 de două stele şi 4 apartamente dotate cu
televizoare, satelit şi frigider. Sălile de conferinţe au o capacitate între 20 şi
300 de locuri, iar baza de tratament pune la dispoziţie proceduri de
electroterapie, magnetodiaflux, ultrasunete, băi galvanice, masaj,
kinetoterapie. Începând cu anul 2007, a benefi~iat de o nouă faţadă, iar
clădirea a fost dotată cu un lift, piscină proprie şi o cortină de sticlă care
placa peretele exterior.
Celelalte spaţii de cazare au avut o istorie a modernizărilor sau una
a decadenţei.
Vila 1 - ,,Nufărul" în anul 2005, a fost vândută de către S.C.
Arconserv Arad Societătii
, Comerciale Trading Invest. Investitorii societătii
,
mentionate
au
vizitat
ruinele
Vilei
„Nufărul",
născându-se
astfel
Proiectul
,
Moneasa. Schiţa proiectului de restaurare prezentat de arhitecţii firmei
Ubuda Ujlak a conceput un complex spa&wellnes, care cuprindea un hotel
de patru stele, cu 20 de camere, un centru de spa&wellnes, restaurant,
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centru de conferinţe, zonă de parcare, centru comercial. Proiectul urma a fi
finalizat în anul 2010109 • Din păcate, emblema Monesei, astăzi, este o ruină.
Potrivit memoriei localnicilor, primii nuferii au fost aduşi în anul
1971 de către Ioan Crişan şi Mitru Bortiş, de la Băile 1 Mai110 .
Vila 3 - fostul „Hotel
Central" din parcul staţiunii
Moneasa, amenajat în timpul
baronului
Wenckheim,
redenumit,
în
perioada
comunistă, Vila „Magnolia" a fost vândută firmei arădene
„Cerbul Albastru", patronată
de familia Heredea. ,,Cerbul
Albastru" dispune, în prezent, de 12 camere, 5 apartamente şi sală de
conferinţe. Cele patru plăci de la intrare amintesc de vechi proprietari sau
personalităţi care şi-au adus o contribuţie însemnată la promovarea
turismului în Moneasa. Ultima dintre ele a fost montată în 25 august 2003.
Vila 4 - a fost proprietatea dr. Balogh din Sântana, apoi a trecut în
proprietatea rudelor sale, fam. Vanda. Acestă vilă a fost construită în anii
1937-1938 de către localnicul Dănilă Condea, care i-a predat-o amintitului
doctor la cheie. Actualmente este dărâmată 111 •
Vila 5 - fostă „Paradayser", a fost edificată, în ultimul deceniu al
secolului XIX, de dr. Paradayser. În deceniul trei al secolului XX a trecut în
proprietatea familiei Morariu până la naţionalizare 112 . Nefiind revendicată,
după 1989, a fost vândută împreună cu ştrandul şi vila 6 de S.C. Arconserv
S.R.L. Arad, către S.C. R&R, patronată de Ioan şi Mariana Şoaită. Ulterior,
aceştia au vândut-o Universităţii „Aurel Vlaicu" Arad.
Familia Şoaită a preluat şi fostul sanatoriu de hidroterapie.
Începând cu anul 2007, ei au aplicat un proiect, care se baza pe conceptul
de sat de vacanţă, incluzând un pool bar şi alte spaţii de agrement113,
inclusiv un mic restaurant cu terasă. Impresionează prin eleganţă, ordine şi
curăţenie. Toate la nivel european.

Marcel Istrate, ,,Vila Nufărul. De la ruină la spa&wellnes", în Info Moneasa, Arad, II,
2007, nr. 2/martie, p. 9; Felicia Aneta Oarcea, Spiridon Groza, op. cit., p. 240-242.
110 Informaţie orală primită prin bunăvoinţa dlui Ioan Crişan.
111 Felicia Aneta Oarcea, Spiridon Groza, op. cit., p. 242; Informaţie orală, obţinută prin
bunăvoinţa urmaşilor meşterului Dănilă Condea.
112 Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (O.C.P.I.), Dos. Localitatea Moneasa, Foaia de
proprietate; Felicia Aneta Oarcea, Spiridon Groza, op. cit., p. 242.
113 Marcel Istrate, op. cit., p. 9; Felicia Aneta Oarcea, Spiridon Groza, op. cit., p. 242.
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Vila 6 - ,,Rangheţ", devenită „Dalia", a fost construită de
Intreprinderea de Strunguri Arad Iosif Rangheţ114 în anii 1952-1953. După
naţionalizare a trecut în proprietatea Statului, iar în perioada
postdecembristă în cea a S.C. Arconserv S.R.L., care a vândut-o familiei
Şoaită. Actualmente este demolată. În locul ei s-a amenajat un teren de
sport, împrejmuit, acoperit cu gazon artificial şi casa particulară a amintitei
familii.
Vila 7 - ,,Narcisa" a fost construită de Societatea Unită Căile Ferate
Arad - Cenad, la sfârşitul secolului al XIX-lea. După naţionalizare a trecut
în proprietatea Statului Român. A fost achiziţionată de aceeaşi S.C.
Arconserv S.R.L., în anul 2003, şi vândută către S.C. Mayumi S.R.L. din
Timişoara. Noii proprietari au implementat un proiect european de
restaurare a edificiului prin programul Sapard, în valoare de cca. 162.000
euro, redându-i, astfel, splendoarea de odinioară.
Vila 8 - a aparţinut lui Madarasy Elemer, născută grof Konigsegg
Gizella. Ulterior, a fost proprietatea fotografului din Arad, Weiss,
revendicată ca moştenire de familia Simon din Timişoara. De curând,
aceasta a fost scoasă a vânzare.
Vila 9 - a avut ca primi proprietari familia Csiky Szandri, Janos şi
Gyula. Din 1912 a fost moştenită de familia dr. Csiky Victoria, născută
Czaran Sidonia, iar din 1906 de Zubor Andor, pentru ca, în 1917,
proprietar să figureze Csiky Janos. Ca urmare a ordinului nr. 5773/1948 şi
la solicitarea U.F.D.R., cu sediul în Arad, str. Cloşca, nr. 8, Vila Zubor a
fost rechizitionată11s_
În baza decretului nr. 92/1950 a trecut în proprietatea Statului.
Conform contractului de moştenire 415/2000 şi a actului de partaj a
defunctului Zubor Andrei, proprietatea s-a intăbulat pe Feier Emilia Ana
Margareta şi pe Zielinski Robert, Petru şi Maghera Ema Ana Denisa. În
baza contractului de donaţie nr. 726/23 X 2000, vila a fost trecută în
proprietatea lui Feier Artur şi Alexandru. Conform prevederilor
contractului de vânzare-cumpărare, din 5 XII 2003, a trecut în proprietatea
lui Fekete Maria şi a lui Feier Anton. În cele din urmă, în baza contractului
de moştenire, nr. 123/2005, vila a trecut în proprietatea lui Manghera
Arpad şi Iulius116 . Actualmente, edificiul a revenit familiei Zielinski.
I

Iosif Ranghet a fost membru al C.C. al P.C.R.; a tinut cuvântare cu ocazia adunării
muncitorilor de la Arad, din 11 septembrie 1946.
115 Felicia Aneta Oarcea, Spiridon Groza, op. cit., p.
242-243; S.J.A.A.N., F.P.J.A., dos.
96/1948, f. 7-9.
116
Felicia Aneta Oarcea, Spiridon Groza, op. cit., p. 243; O.C.P.l., Dos. Localitatea Moneasa,
Fişa de proprietate.
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Vila 10 - a fost edificată de contele Wenckheim, apoi a revenit lui
Francisc Boros Andrenyi. În baza contractului de vânzare-cumpărare, din
10 iulie 1935, a fost întăbulat de Szentgyorgy fanii, rudă cu familia
Wenckheim. Conform unui nou contract de vânzare-cumpărare, încheiat
în 7 octombrie 1946, a fost întăbulat cu drept de proprietate de Marcu Ilie.
Decretul nr. 92/1950 a stipulat naţionalizarea edificiului. Dispoziţia nr.
21/25 octombrie 2002 a Primăriei Moneasa a revizuit întabularea cu drept
de proprietate prin restituirea în favoarea lui Marcu Virgil Ilie şi Marcu
Hortensia-Floare. Aceştia au vândut-o S.C. Arconserv S.A Arad 117, care a
întreprins lucrări de reparaţii şi modernizări, după care a fost cumpărată
de S.C.I.L. Paladio S.R.L. Proprietarii Carol şi Emilia Fabricius i-au redat
strălucirea de altădată. Actualmente poartă numele de Hotel „ClubCastel"118. Hotelul, amenajat la standarde de patru stele, cu 7 camere şi un
apartament nupţial, restaurant, parc, parcare, terasă, precum şi sală de
fitnes, saună, masaj, oferă o vacanţă ruptă din alte timpuri.
Vila 11 - fosta vilă Andrenyi, se pare că ar fi aparţinut lui
Wenckheim şi că abia prin 1928-1930 ar fi trecut în proprietatea amintitei
familii, potrivit foii cadastrale. Istoricii arădeni susţin că văduva Andrenyi
ar fi edificat-o, după moda epocii, pe propria-i cheltuială. După
naţionalizare, a intrat sub oblăduirea Serviciului Român de Informaţii şi în
cele din urmă a revenit urmaşilor fostului proprietar, Ludovic Andrenyi,
în 2005/2006 119 • De câţiva ani, ea a fost achiziţionată de dl Florin Cristescu.
Vila 12 - ,, Lia" a fost edificată de Z6ld Francisc în octombrie 1941,
după care a trecut în proprietatea familiei Ardelean Ştefan. În baza
decretului nr. 92/1950 a fost naţionalizată, trecând în proprietatea Statului
Român. Ulterior, prin sentinţă judecătorească, pronunţată în 1997, la
Judecătoria Gurahonţ, a revenit ultimului proprietar, d-na Aurora
Ardelean120.
Vila 13 - fostă „Hortensia", a fost construită de dr. Dutschac din
Timişoara. În baza contractului de vânzare, din 9 august 1945, a trecut în
proprietatea lui Marcu Ilie, industriaş în Timişoara. Ca şi celelalte vile,
conform decretului 92/1950, a fost naţionalizată. În temeiul Hotărârii
guvernamentale 1.041/1990 şi în baza Legii 15/1990 a fost întabulată prin
dreptul de proprietate de către S. C. Moneasa. Legile de restituire au repus
Felicia Aneta Oarcea, Spiridon Groza, op. cit., p. 243; O.C.P.l., Conform contractului
încheiat în 6 aprilie 2004.
118 Felicia Aneta Oarcea, Spiridon Groza, op. cit., p. 243; O.C.P.l., Conform contractului încheiat
la 20 februarie 2006.
119 Felicia Aneta Oarcea, Spiridon Groza, op. cit., p. 244; O.C.P.I., Conform şedinţei nr.
545/1997, pronunţată de Judecătoria Gurahonţ.
12 Felicia Aneta Oarcea, Spiridon Groza, op. cit., p. 244.
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în drepturi urmaşii vechilor proprietari, Marcu Virgil şi Hortensia, care în
data de 06.04.2004 au vândut-o către S.C. Moneasa. În baza contractului de
vânzare-cumpărare din data de 27.12.2004, clădirea a trecut în proprietatea
S. C. Johan&Ana S.R.L., cu sediul în Moneasa.
Clădirea Administraţiei Staţiunii, fosta gară CFR, a fost vândută
de către aceeaşi societate, S.C. Arcoserv S.R.L. Arad, patronului Nicolae
Budişan, care a renovat-o şi a transformat-o în vilă de 4 stele, sub
denumirea de Vila „Ana".
Din filele unei biografii de familie am desprins câteva crâmpeie,
care freamătă în liniştea profundă ce conduce turistul curios spre cărarea
Pietroasei, unde ,, ... Către răsărit, deasupra coroanelor copacilor se iţeşte
acoperişul hotelului. Acolo se află clădirile moderne ale băilor" 121 .
Destinul unor reputate edificii s-a spulberat în derizoriu.
După 1989, Vila „Nufărul" a fost devastată. O melancolie adâncă te
cuprinde parcurgând drumul spre această clădire. ,, Vila cu două etaje şi
parterul ocupat de sălile de tratament are latura principală orientată spre
pădure şi pârâu. Deşi în paragină, ea mai păstrează vechea eleganţă.
Peronul cu două trepte joase şi două coloane graţioase de marmură
aproape că atinge bolovănişul unei minuscule grote de pe versantul din
dreapta al pădurii. Blazonul de pe frontispiciu are însemnele temeinic
răzuite. Pe acoperiş cresc arbuşti. În prelungirea vilei mai există un mic
pavilion. Micul pavilion a fost pe vremuri restaurant cu sală de bal. Acolo
se juca whist, tarot, exista poate şi o ruletă în jurul căreia se îngrămădeau
doamne în rochii lungi şi domni cu barbete şi monoclu ... Pe peronul
clădirii, o tăbliţă scrisă stângaci avizează trecătorii că acesta a fost
construită, în 1891, de către contele von Wenckheim şi că ea a fost
devastată între anii 1989-2000"122_
Urmaşii vechilor familii nobiliare povestesc cu nostalgie de
vacanţele petrecute la Moneasa, de baluri şi concerte, de vechi prieteni.
Vremuri uitate sau, poate, necunoscute pentru cei mai mulţi dintre
noi. Readuceri aminte din vechi file de istorie ori memorii deschid o
aventură spre o altă poveste ... una de demult.

121

122

Stela Simon, Album de familie, Ed. Marineasa, Timişoara, 2004, p. 112.
Ibidem, p. 114-115; Felicia Aneta Oarcea, Spiridon Groza, op. cit., p. 244-245.
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Valorificarea potenţialului turistic
Propuneri. Apendice
Prin istoria turistică a Monesei, nu am putut trece fără să marcăm o
boare de intenţie de valorificare a potenţialului existent în zonă.
De o bună bucată de vreme, moda festivalurilor s-a extins. Pe lângă
cunoscutul „Festival al cântecului, portului şi jocului popular din Ţara
Zărandului", care se organizează în luna august a fiecărui an, de câţiva ani
se organizează Zilele Monesei, Festivalul Clătitelor, Glasul Ceaunelor, etc.,
care se îndreaptă spre tradiţie.
„Sărbătorile, la care participă numeroşi turişti, sunt antrenate de
excursiile pe traseele turistice marcate. Oferta de cazare şi masă este
diversificată. Un alt detaliu a vizat valorificarea potenţialului cinegetic şi
speologic. Vegetaţia forestieră adăposteşte numeroase specii de animale şi
păsări, iar apa cristalină a Văii Moneasa găzduieşte fauna piscicolă,
variată, specifică zonelor montane.
Efectul benefic al apelor termale este completat fericit de pasiunea
pentru vânătoare. Recurgem la o scurtă retrospectivă istorică, amintind că,
la începutul secolului XX, baronul Andrenyi a concesionat de la contele
Wenckheirn, iar după 1918 de la Casa Pădurilor Statului (CA.P.S.) Fondul
de vânătoare şi pescuit al zonei Moneasa. Administrarea acestuia a vizat
angajarea unor pădurari şi paznici, amenajarea şi întreţinerea potecilor,
amplasarea unor observatoare, construirea unor adăposturi şi locuri de
hrană pentru animale de vânat.
La finele deceniului trei al secolului amintit, a fost amenajată
„Păstrăvăria", dotată cu bazine în aer liber şi cu un incubator pentru
înmulţirea păstrăvilor. După 1948, ,,Păstrăvăria" a fost administrată de
Ocolul Silvic Sebiş prin brigadierul Nicolae Groza. După pensionarea
acestuia, din lipsă de personal calificat, ,,Păstrăvăria" a intrat într-o
perioadă de declin. Din 1956, când Ocolul Silvic Sebiş - Moneasa a trecut
în subordinea Direcţiei Regionale Silvice Oradea, s-au luat măsuri de
reamenajare, fiind angajaţi doi păstrăvari calificaţi, Mihai Cârja şi Petru
Ardelean. S-a repus în funcţiune incubatorul pentru puieţi, repopulânduse cele cinci bazine cu păstrăvi. în anul 1957, a fost sporită capacitatea de
producţie, ajungându-se la popularea cu păstrăvi a pârâului Ruja, Boroaia,
Valea Lungă, Valea Moneasa şi Zugău. Zece ani mai târziu, au fost depuse
eforturi pentru ca această să intre într-un circuit. Revenirea la Ocolul Silvic
Sebiş - Moneasa şi instabilitatea economică de după 1984 au condus la
faliment.
Memoria colectivă păstrează amintirea vechii „Păstrăvării" vizitată
de numeroşi turişti, care rămâneau uimiti de „aurul muntilor". în ultimii
I
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ani, acesteia i s-a dat functionalitatea de altă dată. Prin anii 2001-2002, Casa
Păstrăvarului a fost demolată. În locul ei a fost construită o vilă ce a fost
introdusă în circuit turistic.
Promovarea turismul speologic, dincolo de interesul ştiinţific al
specialiştilor, ar fi de bun augur. Zona Moneasa, prin structura sa
geologică, cu depozite masive de calcare triasice şi jurasice, în care s-a
dezvoltat endocarstul, atrage prin frumuseţea adâncurilor.
Un alt obiectiv este Cuptorul de Topit Fier, ultima mărturie a
existenţei meşteşugului extractiv şi prelucrativ al minereului de fier. Cu
toate că a fost declarat monument de patrimoniu, el se află într-o stare de
degradare avansată.
Casa Memorială Gheorghe Groza a rămas la faza de proiect, chiar
dacă de-a lungul anilor au existat diverse iniţiative.
Terenul de sport, pe care s-au desfăşurat o mulţime de competiţii
sportive (fotbal, concurs hipic) a fost transformat într-o modernă baza
sportivă, cu sprijinul financiar al Uniunii Europene şi al organelor locale.
Se asigură condiţii optime pentru pregătirea în diverse ramuri sportive" 123 .
Prin fonduri europene, s-a edificat punctul de informare turistică,
în care, de câţiva ani, funcţionează şi „ Drogheria" Mirelei Druia.
Actuala administraţie a inclus în proiectul de reabilitare a
Căminului Cultural şi amenajarea unui muzeu sătesc.
Locurile de legendă inspiră sătenii şi acum.
În căutarea turistică, nu poţi să nu treci pe la casa lui Dan Groza,
fiul fostului primar Dănilă Groza, care confecţionează o poveste din
rădăcinile copacilor. Fin observator al naturii, el dă viaţă fiecărui ciot care
pentru cei mai mulţi dintre noi, poate, nu reprezintă mai nimic.
Cu mult farmec, Diana Toderaş relatează despre lumea de
odinioară a monesenilor, pe care strămoşii ei au trăit-o. Poveşti de nişă, pe
care le-a moştenit de la familia ei. Ea poartă cu ea o lume în care te
introduce dezinvolt, de parcă atunci s-ar petrece lucrurile. Din dragoste
pentru acele vremuri, în propria casa a încropit un mic muzeu sătesc, în
care cu multă grijă execută pictură naivă şi confecţionează din diverse aţe
bufniţe.

Fiecare dintre vechii moneseni duce cu el amintirile de odinioară.
Nouă generaţiei actuale nu ne rămâne decât să păstrăm şi să
transmitem mai departe zestrea lor.

123

Fragmentul a fost reprodus din Felicia Aneta Oarcea, Spiridon Groza, op. cit., p. 245-247.
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Gheorghe Groza. Sculptor. Pictor 1
Copilăria

şi

adolescenţa.

Periplul
biografic îşi deschide filele în mica localitatea de
munte, Moneasa. Ziua de 18 aprilie 18992 a fost
un moment important în viaţa familiei lui
Nicolae Groza din Moneasa. În căsută cu două
'
încăperi şi o grădină modestă, soţia lui Nicolae,
Ana, a dat naştere celui de-al şaptelea copil pe
care l-au botezat creştineşte cu numele de
Gheorghe. Greutăţile vieţii, mizeria, epidemiile
au făcut ca din cei şapte copii doar trei, Mărioară,
Ioan şi Gheorghe, să rămână în viaţă. După
numai câtiva ani de la naşterea lui Gheorghe,
moare şi' tatăl lor, rămânând orfani. În aceste
conditii, mama a fost nevoită să se recăsătorească cu pietrarul Florian
Groz~. În anul 1908, s-a născut Florian3•
La vârsta de 7 ani, Gheorghe Groza a început clasele primare la
Şcoala Confesională Romano-Catolică din Moneasa, cu limba de predare
germană. Cursurile ciclului primar, frecventate cu intermitenţă, le-a
finalizat cu calificativul superlativ. Pentru a-şi câştiga existenţa, s-a
alăturat tatălui şi fratelui său mai mare, lucrând ca cioplitor în piatră la
cariera de marmură din Moneasa, unde a învăţat acest meşteşug.
Cotidianul a fost marcat şi de evenimente la care tinerii erau
participanţi activi. Acesta a fost„ vofiu" (chemător).
Sistarea activităţii carierei în anul 1913, a împins familia să se mute
pentru o perioadă la Bucova-Propor Gud. Hunedoara) 4 • Mărioara, sora lor
Într-o primă etapă a constituit o lucrare de atestat cu titlul Viaţa şi activitatea sculptorului
Gheorghe Groza. 1899-1930, susţinută de Felicia Aneta Oarcea la Centrul de Pregătire
Profesională în Cultură, Buşteni, 2006, pp. 111, Anexe. Ulterior, textul a fost prelucrat cu
titlul Gheorghe Groza. Sculptor. Pictor şi a apărut integral în Felicia Aneta Oarcea, Spridon
Groza, Moneasa. Monografie istorică, Ed. Gutenberg, Arad, 2007, p. 186-213. Am păstrat
structura şi conţinutul integral al textului şi în această parte a cărţii.
2 Horia Medeleanu, Artişti plastici arădeni, Arad, 1973, p. 25; Pavel Berariu, Scurtă viaţă a
unui artist, Gheorghe Groza din Moneasa, desenator, pictor, sculptor (1899-1930), Corespondenţa
cu I. Buşiţia, Ed. Marineasa, Timişoara, 1997, p. 6.
3 Interviu cu nepoata sculptorului Gheorghe Groza, Florina Groza-Ziegler, din Moneasa
(Potrivit certificatului de căsătorie Florian Groza s-a născut la Bucova, judeţul Hunedoara).
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mai mare, a rămas la Moneasa pentru a întreţine gospodăria. În timp ce
bărbaţii lucrau, Ana îngrijea de fiul ei mai mic, Florian, şi pregătea hrana5 .
Marele Război a adus umbre de nelinişte în viaţa familiei. Florian
şi Ioan au fost mobilizaţi pe frontul din nordul Italiei. Cu excepţia lui
Gheorghe, restul familiei s-a întors acasă. Tânărul şi-a terminat ucenicia
de pietrar la Bucova, după care s-a mutat la Vaşcău pentru a obţine
calificarea de maiestru pietrar6 •
Anul 1917 a adus de pe front vestea morţii fratelui său mai mare.
Între timp, sora lui s-a căsătorit, contribuind, în acest mod, la
îmbunătăţirea situaţiei materiale a familiei7. În acelaşi an, Gheorghe a fost
recrutat în armata imperială 8 şi trimis pentru satisfacerea instrucţiunii
militare, în capitala Imperiului, la Viena. Aici a intrat în contact cu
atmosfera culturală vieneză, admirând în timpul permisiei prin oraş
statuile şi monumentele, mai ales cele de la Palatul Schombrund, unde
„am văzut foarte multe sculpturi frumoase în faţa cărora stăteam
dumineci întregi lângă ele şi le admiram. Tot timpul cât eram învoit în
oraş acolo îl petreceam, uitând şi de foame şi de necazurile acelor
vremuri" 9 . Atras de frumuseţea şi grandoarea acestor monumente,
talentul său avea să ceară multă muncă şi dăruire. Sociabil şi dezinvolt,
acesta schiţa portretele camarazilor în timpul liber.
După finalizarea stagiului militar, unitatea sa a fost trimisă pe
frontul din Tirolul de Sus10. Impresiile descrise celor dragi, prin
intermediul scrisorilor, deschid perspectiva unui „ego" artistic timid.
Zvâgnirile artistice s-au manifestat la fiecare contact vizual cu arta,
sculptura, pictura, desenul, culoarea. De aceea, în momentul când coloana
de marş, în care s-a aflat, a trecut prin oraşul Trente, privirea i s-a fixat pe
vitrina unei prăvălii cu nişte icoane frumoase. S-a desprins din coloană şi
a intrat în prăvălie. De aici, a cumpărat „ vopsele" şi toate cele necesare
pentru a picta: ,, După ce am ajuns la destinaţie şi ne-am instalat în
adăposturi, cu materialele procurate am început să pictez copii după
ilustrate. Cu amestecul vopselelor mi-a fost mai greu; probam în toate
4

Interviu cu nepoata sculptorului Gheorghe Groza, Florina Groza-Ziegler, din Moneasa;
Horia Medeleanu, op. cit., p. 26.
5 Informaţie orală obţinută prin bunăvoinţa regretatului profesor Spiridon Groza; Interviu
cu nepoata sculptorului Gheorghe Groza, Florina Groza-Z gler, din Moneasa.
6 Horia Medeleanu, op. cit., p. 26.
7 Interviu cu nepoata sculptorului Gheorghe Groza, Flurina Groza-Ziegler; Informaţie
orală obţinută prin bunăvoinţa prof. Spiridon Groza, din Moneasa.
8 Colecţia de fotografii a familiei Groza-Ziegler (Vofiu - chemător la nuntă, înainte de a fi
recrutat).
9 Horia Medeleanu, op. cit., p. 26.
10 Colecţia de fotografii a familiei Groza-Ziegler. 2 foto „Gh. Groza cu colegii de armată"
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chipurile şi nu ştiam cum să fac combinaţiile de culori căci nu văzusem pe
nimeni niciodată pictând" 11 . Cuvintele pline de fior şi dorinţa artistică au
pătruns întreaga fiinţă a artistului.
Sărăcia lucie de după război l-a obligat pe tatăl Florian, Gheorghe
şi pe ginere (soţul Mărioarei) să se angajeze la fasonatul lemnelor de foc,
în pădurile Fenişului de Beiuş, din Munţii Codru Moma. În timpul liber,
Gheorghe a desenat sau sculptat cu briceagul în lemn, scene de gen sau
peisaje inspirate din natură. Seară de seară coliba familiei Groza a fost
locul unde se adunau şi alţi fasonatori, la lumina focului şi discutau
probleme cotidiene, admirând, în acelaşi timp, lucrările de artă executate
rudimentar.
Beiuşul „deschiderea spre a fi". Sfârşitul anului 1919 aduce
schimbări importante în evoluţia carierei artistice a tânărului Gheorghe
Groza. Vizita fortuită la cariera din Vaşcău a profesorului de desen, Ioan
Buşiţia, de la Liceul „Samuil Vulcan", din Beiuş, alături de câteva
persoane a fost consemnată în analele destinului lui Groza. Impresionat
de povestea de viaţă a tânărului, mărinimosul profesor i-a facilitat
reluarea cursurilor şcolare atât lui, cât şi fratelui său mai mic, Florian.
Ambii au fost înscrişi ca elevi particulari, cu bursă, la Liceul „Samuil
Vulcan" din Beiuş. Profesorul Buşitia
a intuit remarcabilul talent a lui
,
Gheorghe Groza, pledând spre vizionarismul unei cariere artistice
strălucită 12 .

Drumul până la Beiuş l-au străbătut pe jos. Frustările erau mari.
Avea deja vârsta de 20 de ani. Sârguincios, a reuşit să parcurgă manualele
şcolare de clasa I şi II într-un singur an. Anul şcolar 1919-1920, l-a absolvit
cu calificativul „bine" 13 . Însuşirea cunoştiinţelor generale a fost
consolidată de aprofundarea artei în domeniul desenului, picturii şi
sculpturii; în ultimul domeniu făcând progrese apreciate de însuşi
profesorul Buşiţia.
Pasiunea pentru artă şi dorinţa de a cunoaşte cât mai mult din
tainele acesteia îl determină să petreacă foarte mult timp desenând,
pictând sau sculptând. Şi-a câştigat respectul în faţa profesorilor şi al
colegilor. La insistenţele colegilor din clasa a VII-a şi a VIII-a, a participat
la serbările culturale în calitate de membru al echipei „Căluşerii"I4_

Horia Medeleanu, op. cit., p. 26; Ioachim Miloia, ,,Însemnări. Sculptorul Gheorghe
Groza", în Analele Banatului, Timişoara, III, 1930, ianuarie-martie, p. 68-69.
12 Horia Medeleanu, op. cit., p. 27; Pavel Berariu, op. cit., p. 6.
13 Horia Medeleanu, op. cit., p. 28-29.
14 Colecţia de fotografii a nepoatei sculptorului Gheorghe Groza, d-na Florina GrozaZiegler.
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În vacanţă, la Moneasa, a desenat, pictat şi sculptat. Şi-a propus ca
la sfârşitul vacanţei de vară să-şi susţină examenele pentru clasa a III-a, pe
care le-a promovat cu calificativul „eminent".
În septembrie 1920, Gheorghe şi Florian au mers din nou la Beiuş,
fiind începutul unui nou an şcolar 15 . Fiecare dintre ei a avut propriile
aspiraţii. Gheorghe a dorit ca în anul şcolar 1920-1921 să promoveze şi
clasa a V-a şi a VI-a. Dorinţa lui a fost spulberată de ordinul de
încorporare în armata română, nefiindu-i recunoscut stagiul militar în cea
austro-ungară. A fost încorporat, la 11 noiembrie 1920, în Regimentul 85
infanterie din batalionul 2, campania a 6-a din Oradea.
Cercurile jurnalistice au fost preocupate de parcursul destinului
tânărului artist. Ei surprind un episodul când „ Ungar Sandor, care era
director al Societăţii de acţiuni, deposit de cherestea la Feniş şi pentru care
Groza prelucra lemn, spunea că el nu-l mai lasă la munci fizice, pe cel care
este aşa de talentat. .. Şi l-a pus pe Groza să lucreze în deposit ... Preotul din
Feneş, Iluţ Aurel, inginerul Marian l-au dus la profesorul de desen Ioan
Buşiţia, la Gimnaziul din Beiuş, cu care a vorbit şi nevasta senatorului şi
avocatului, dr. Cozma, pentru a-l încuraja pe tânărul talentat. Buşiţi.a l-a
sprijinit moral şi material. .. "16.
Oradea, oraşul lansării artistice. Întâlnirea cu familia generalului
Olteanu avea să-i schimbe viaţa. Figură atletică şi cu un comportament
deosebit, a fost remarcat de şefii săi direcţi, fiind recomandat ca ordonanţă
personală a generalului Marcel Olteanu, comandantul brigăzii din
Oradea. Acesta i-a permis să continuie şcoala la Beiuş. ,,Când a fost
militar, mărinimia generalului Olteanu l-a sprijinit, deoarece era mare
iubitor de artă ... " 17 • De asemenea, la insistenţele aceleiaşi familii, el a
rămas la Oradea. În 6 decembrie 1920, i-a scris profesorului Buşiţia despre
lipsa de timp liber pentru a-şi continua şcoala, precum şi despre
decorurile pe care le-a realizat pentru reprezentaţia teatrală, la care
participau şi cei din Beiuş. În tot acest timp, a fost sprijinit necondiţionat
de amintitul dascăl1B.
·
Drept răsplată, în 27 noiembrie 1921, acestuia i s-a redus stagiul
militar la un an, fiind lăsat la vatră cu gradul de caporal în termen redus.
La debutul anului 1922, îl întâlnim frecventând atelierul de desen
şi sculptură al sculptorului Mihail Kara din Oradea, cu care a învăţat
15 Informaţie orală obţinută

prin bunăvoinţa regretatului }-,ofesor Spiridon Groza; Interviu
cu nepoata sculptorului Gheorghe Groza, d-na Florina Groza-Ziegler.
16 Complexul Muzeal Arad, Colecţia de Istorie, Fond Groza (CM.A., C.I., F.G.), nr. inv. 87 /76;
Ibidem, nr. inv. 87/75.
17 Ibidem, nr. inv. 87 /75; Ibidem, nr. inv. 87/76.
18 Colecţia de fotografii şi documente a familiei Groza-Ziegler. Certificat de absolvire.
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modelajul în lut. A stat la internatul greco-catolic „unde este rector dl. dr.
Miculaş şi de acolo umblu toată ziua la atelier" 19 . Apoi s-a întoars acasă,
unde a continuat să deseneze, să picteze peisaje şi să sculpteze. Aici, a
realizat prima lui sculptură mai reprezentativă, bustul mamei sale 20 •
Într-una din zile, a fost plăcut surprins de vizita familiei
generalului Olteanu, care a petrecut o săptămână în casa părintească a
sculptorului. Cu această ocazie s-a luat decizia organizării unei expoziţii,
cu lucrările de desen şi pictură, în incinta fostei şcoli primare confesionale
catolice, la care au fost invitaţi să participe turiştii veniţi în staţiune pentru
odihnă şi tratament. ,, La vreo două zile după ce m-a făcut mai cu silă să
fac expoziţie în Moneasa cu lucrările ce le aveam care au fost şi în Beiuş,
nu ca să le vând numai ca să le vadă lumea şi să am mai mulţi cunoscuţi
altcum ziceau şi alţi domni ca să fac aşa că veneau aproape în fiecare zi
oaspeţi de la băi ca să-mi vadă lucrările şi cunoscuţi şi necunoscuţi pe care
îi mânau alţii care le-au văzut... Domnul şi Doamna General mi-au spus să
le vând ... am câştigat 2.600 lei" 21 •
Familia generalului Olteanu i-a propus, apoi, să urmeze cursurile
şcolii de pictură din Baia Mare, unde „e o şcoală foarte bună sub
conducerea dlui Thorma ... şie deschisă întreg anul" 22 .
La începutul lui 1923, s-a reîntors la Oradea, făcând şi scurte vizite
la Moneasa. În 2/11 februarie 1923 cu lucrările executate, a organizat o
expoziţie de sculptură, pictură şi desen la Cercul Militar din Oradea.
Expoziţia s-a bucurat de un remarcabil succes. Majoritatea lucrărilor au
fost vândute, iar cu banii câştigaţi a putut să-şi continuie studiile la Baia
Mare 23 •
Perioda băimăreană. Între 1922-1923 îl găsim pe tânărul Groza la
Şcoala Liberă de Pictură de la Baia Mare, sub îmdrumarea maeştrilor
Thorma Ianos şi Rety Istvan24 : ,,a ajuns la Baia Mare în 1923, lângă pictorii
Thorma Jonos şi Reti Istvan, unde a pictat peisaje ... " 25 . Corecturile făcute
la lucrările lui au reliefat o admiraţie profundă asupra talentului şi
studiului avansat. Cheltuielile de cazare şi masă au fost suportate de
generalul Olteanu, pentru toată perioada şederii. La pregătire au
Pavel Berariu, op. cit., p. 7-8; Horia Medeleanu, op. cit., p. 29.
CM.A., C.I., F.G., nr. inv. 52.
21 Pavel Berariu, op. cit., p. 8; A.D.Rom.-Cat.T., Fond Parphie Moneasa (F.P.M.), f. nenr.
(Adresă către Oficiul romano-catolic Sebiş a directorului şcolii din Moneasa, din 20 martie
1936).
22 Pavel Berariu, op. cit., p. 9.
23 Ibidem, p. 11.
24 Horia Medeleanu, op. cit., p. 29.
25 CM.A., C.I., F.G., nr. inv. 87 /76; Ibidem, nr. inv. 87 /75
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participat tineri de la Şcoala de Belle Arte din Bucureşti, tineri de la Iaşi şi
artişti pictori, veniţi din toate părţile, chiar şi din străinătate.
Artistul rămâne în oraşul de la poalele Gutinului până în luna
decembrie 1922, după care se întoarce la Oradea, deoarece cursurile au
fost întrerupte timp de două luni. La începutul anului 1923, au fost reluate
„cu mai mare sete şi dragoste ca anul trecut, deoarece acum încep a învăţa
mai bine instructiunile date de domnul maestru Thorma. Deocamdată fac
numai desen în cărbune şi apoi o să mai fac şi în ulei ... " 26 •
A continuat pregătirea până la sfârşitul anului 1923. Aici, a simţit
din nou frustrarea unei pregătiri sumare, ceea ce l-a determinat să lucreze
foarte mult desen şi pictură în ulei. Stângăciile începutului au fost
corectate pe parcurs. Însă mişcările sufleteşti, ce se degajă din privire şi
ţinută, oglindesc multă tristeţe, dar şi visul melancolic al fericirii zilei de
mâine.
Cu lucrările executate a reuşit să organizeze o expoziţie cu vânzare
la Oradea şi o alta la Braşov 27 • Ultima a fost vernisată în anul 1924.
Prezentat de către doamna Maria Olteanu, sotia comandantului V de
armată, cu o săptămână înainte de deschiderea expoziţiei, în sala Liceului
real din Braşov, ziarul Carpaţi - în numărul din 15 aprilie 1924 - a
consemnat că, Gheorghe Groza este „fiu de ţăran din comuna Moneasa,
jud. Arad, un român autentic şi un formidabil talent artistic. A fost un
veritabil autodidact. Nu era nici o şcoală în el, sau, dacă vreţi, era o şcoală
proprie. Era însă, talentul ce se anunţa formidabil" 28 .
Scurta biografie, creionată la Braşov, sublinia sensibilitatea
artistică, apreciată de familia generalului Olteanu, care i-a asigurat
suportul material. Format la şcoala italiană, care „a filtrat toate
celebrităţile picturei şi sculpturei mondiale, ... În comparaţie cu pictorii
noştri celebri din ţară, Gheorghe Groza este astăzi pe trei sferturi un
Lukian - ce va fi el mâine!".
„Acuma - scrie artistul profesorului Buşiţia - trebuie să muncesc
foarte mult pentru a putea dispune de o nouă loterie mare. Fiecare listă a
500 lei (25 numere a 20 lei), care se vor plasa aproape în toate oraşele mai
mari din ţară. Tragerea se va face o dată aici cu ocazia unei mici expoziţii,
circa în luna aprilie şi a doua tragere la Bucureşti cu aceeaşi ocazie, circa
în luna mai, aşa că dacă vor succede toate după cum sunt plănuite de
Domnul şi Doamna General Olteanu, cam în iunie cu ajutorul bunului
Dumnezeu voi putea pleca în străinătate" 29 •
I

I

Pavel Berariu, op. cit., p. 10-11.
CM.A, C.I., F.G., nr. inv. 87 /76; Ibidem, nr. inv. 87 /75.
2B Ibidem, nr. inv. 87 /69.
2 9 Pavel Berariu, op. cit., p. 11-12.
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Cu modestele sume câştigate şi bursa din partea Ministerului
Artelor a reuşit să ia drumul străinătăţii3°.
Călătoriile

de studiu. Moda călătoriilor de studiu era recunoscută
în epocă. Îndeobşte, tinerii care proveneau din familile înstărite îşi
desăvârşeau pregătirea profesională la marile universităţi europene. Spre
deosebire de ei, Groza a luat drumul Itali~i, cu banii obţinuţi din vânzarea
lucrărilor de desen, pictură şi sculptură, cu sprijinul Ministerului Artelor
şi al familiei generalului Olteanu. Între 24-29 noiembrie 1924, s-a înscris la
Academia liberă de Belle Arte de la Roma, frecventând în paralel
„Academia Liberă" din Florenţa. Timp de cinci zile, la Roma, a susţinut
examenul, ce a constat în „ Desen, Anatomie, Osteologie. Examenul
durează 6 zile. Cinci zile desemn după model viu (nud), fiecare zi între
orele 9-1. Iar ziua a 6-a înainte de masă desemn grafic pur, anatomie
numai muşchi şi oasele unde se văd şi se face numai un fragment, fiecare
altă parte, după acelaş model, iar după masă oral din Osteologie, care am
hodorosit-o şi eu cum am putut în limba italiană în faţa comisiei compusă
din directorul şcolii şi din trei profesori". Gheorghe Groza a fost admis
printre primii, obţinând note mari: ,,am trecut examenul cu succes printre
cei mai bunişori"31.
Imediat după admitere a început cursurile, avându-l ca profesor
pe renumitul Calcagnadoro32, care de la primele corecturi a remarcat
talentul său. Datorită progreselor, a devenit un apropiat al acestuia, fiind
invitat să lucreze alături de el, în timpul liber, în atelierul său personal. La
Academia de Belle Arte din Roma a şimţit chemarea spre sculptură, mai
ales că, într-o oarecare măsură, avea mâna famată, datorită meseriei de
cioplitor în piatră, cu care s-a îndeletnicit în copilărie şi adolescenţă,
adăugându-se, la acestea, şi acumulările teoretice şi practice din ţară.
Aradi Hirlap a consemnat în articolul „Cum a ajuns Gheorghe
Groza din Moneasa la Roma în atelierul renumitului profesor
Calcagnadoro de la Academia de Belle Arte" următoarele: ,,Am făcut o
vizită în mijlocul tinerilor de artă din Roma, unde ne-a primit profesorul
Calcagnadoro. Prima dată ne-a arătat atelierul lui, unde domina pictura
monumentală destinată expoziţiei din Roma (,,Femeile după război"). În
sala mare era linişte, retras picta un tânăr cu faţa brunetă, tip atletic,
profund ocupat, nici n-a privit spre musafiri. Este ucenicul meu de artă
din Banat, spune profesorul Calcagnadoro, numai lui îi dau voie să
lucreze în atelierul meu cât doreşte. Am mulţi elevi, dar pe el îl dau ca
Horia Medeleanu, op. cit., p. 29-30.
Pavel Berariu, op. cit., p. 16.
32 Horia Medeleanu, op. cit., p. 31.
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exemplu (model) de talent, sârguinţă şi voinţă de fier. Cum se numeşte
acest tânăr domnule profesor ? - îl întrebăm noi. Profesorul răspunde:
Gheorghe Groza. Ne-am apropiat de tânăr, cerându-i scuze pentru deranj.
Nu ne-am putut ascunde curiozitatea şi l-am întrebat: din ce parte este ?
Sunt din judeţul Arad. Părinţii mei locuiesc la Moneasa. La întrebările
nostre tânărul artist Gheorghe Groza ne-a relatat că acasă, la Moneasa, a
modelat printre altele bustul fiului generalului Olteanu Marcel, bustul
episcopului Ciorogariu, plăcuţa lui Szabacska Mihaly, pictura fiicei
domnului Iosif Vulpe, prefectul judeţului Arad, pictura fetiţei doamnei
Lakatos, soţia directorului Băncii din Arad, precum şi altele" 33 .
Dintr-un autograf de pe o copertă „A mio carissimo animo Gh.
Groza con affetto Antonino Calcagnadoro, Roma 1926" reiese aprecierea
şi ataşamentul pentru tânărul artist34 •
Tribuna Nouă, în articolul, din 3 aprilie 1925, intitulat „Gheorghe
Groza" a asemănat viaţa artistului cu cea a „faimosului sculptor iugoslav
Ivan Mestrovic. .. Acelaşi instinct artistic, aceleaşi lupte, aceleaşi mizerii ...
încrezător în talentul său a plecat la Roma, unde a devenit „mândria
profesorului Calcagnadoro ... Biruinţele talentului lui Gh. Groza, în Roma
lui Michel Angello şi Rafaello Sanzio, sunt şi vor fi biruinţele întregului
neam românesc din Ardeal, care abia scăpat din lanţuri dă lumii talente
uimitoare... Gheorghe Groza e unul dintre primii pelerini ai artei
româneşti din Ardealul descătuşat"3s.
În toamna anului 1925, s-a întors acasă pentru o scurtă vacanţă. Cu
lucrările executate în Italia, a organizat versisaje. Una dintre acestea a avut
loc, la Palatul Cultural din Arad, în data de 11 noiembrie 1925.
Articolul „George Groza - Cu prilejul expoziţiei lui de la Palatul
Cultural", din 10 noiembrie 1925, reiterează asemănări, zbateri şi
„lumina" din viaţa altor artişti: ,,Fiul pietrarului, cu o mână vrăjită a
deschis porţile întunericului şi iată-l, uimit, pe plaiurile vaste ale luminei!
Viaţa lui ?! ... Ascultându-i povestea, mi-am adus aminte de un păstorel
de capre din Dalmaţia, de un păstorel, care până la vârsta de
nouăsprezece ani se juca între iezi pe munţii săraci, cioplind cu râvnă
pietrele zadarnice. Întâmplarea i-a deschis demult visătorului păstorel
dalmaţian drumul spre Spania şi Viena, şi astăzi lumea întreagă
îl
cunoaşte sub numele de Ivan Mastrovic, ... Acelaşi
biruitor instinct
artistic l-a rupt din întuneric şi l-a călăuzit şi pe George Groza al nostru ....
Ivan Mestrovic, mai norocos, a crescut liber, fără griji, pe urma caprelor, în
măreaţa sălbăticie a naturii; George Groza, fiu de pietrar, a copilărit în
CM.A., C.I., F.G., nr. inv., 87/76.
Ibidem, nr. inv. 87/84.
35 Jbidem, nr. inv. 87 /89.
33
34
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lupta zilnică şi grea cu piatra. Mic copil, văzuse pe un oarecare Novak
sculptând flori pe blocurile de piatră şi de-atunci râvna copilului de
pietrar era să înveţe şi el acest minunat meşteşug. Dar unde ? Cu cine era
să înveţe copilul acesta care trebuia să lucreze de dimineaţa până seara,
alături de tatăl său, pentru un bruş de pâine?! ...
... După scurt timp de studii lacome, din nou: militărie, de astădată
românească, sub protecţia omului de bine: generalul Marcel Olteanu.
Muncă dârză ... , Clase de liceu, trecute câte două deodată. Sârguinţă de
ş·
.
1-n urma~ - Rorna.I
f ier...
Roma eternă, Roma lui Michel Angelo, Roma: visul tututror
pictorilor şi sculptorilor din lume, Roma, cu comorile-i de artă, pe care
marele Thorwaldsen, după un popas de patruzeci de ani acolo, n-a avut
curajul să spună că o cunoaşte perfect.
Puternicul talent al lui George Groza nu s-a dezminţit nici în
capitala Italiei. Academia de arte frumoase din Roma l-a considerat pe
acest tânăr, ca pe cel mai strălucit elev ce l-a avut în ultimul timp. După
opt săptămâni de studii cu profesorul Calcagnadoro, lipsa de mijloace l-a
silit să se-ntoarcă în patrie, pentrucă burse şi schimb nu primesc, de
obicei, decât cei ce pleacă în străinătate ca să petreacă.
Dar oricum, cu burse sau fără burse, fiul pietrarului din Moneasa e
pe drumul larg al marilor speranţe.
Ca mâine lumea îl va primi între cei mari ai săi, iar România se va
mândri cu opera lui. Expoziţia pe care - înainte de-a pleca la Florenţa - a
deschis-o la Palatul Cultural din localitate, e una dintre primii paşi spre
marile realizări ce le aşteptăm de la el cu cea mai deplină încredere" 36 •
De asemenea, Miiveszet, în articolul „Groza Gyorgy festmeny-es
szobar-tarlatan" a prezentat expoziţia lui Gheorghe Groza, care „azi este o
personalitate la modă, cu care să se facă reportaje. Tânărul artist este
sculptor şi pictor, dar se pricepe tot aşa de bine la plachete şi la desene în
tuş, pe care le face foarte ingenios, în loc de pensulă cu beţişoare.
Stăpâneşte aşa de bine tehnica sculptatului, încât cu mare uşurinţă
sculptează cu briceagul său sâmburele de piersică.
La vernisaj cele mai apreciate erau picturile în ulei făcute în Italia.
Tabloul care prima dată atrage atenţia este „Căruciorul cu vin", altele
,,Curtea romană" şi „ Târg roman", toate sunt deosebite prin culorile vii.
Groza este entuziasmat de razele solare, de minunatul cer italian, de
peisajele proaspete şi liniştite. În picturile lui de ulei se manifestă
dragostea şi admiraţia lui profundă, faţă de clasici, mai ales de
Michelangelo. Pe tabloul „ Târg roman" aproape că se-trec culorile, prin
36

Ibidem, nr. inv. 87 /119.
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puterea lor, am putea enumera templul lui Romulus, strada Borgo, arcul
lui Titus, prin care se manifestă concepţia pură şi aspiraţiile artistului.
Groza deocamdată nu se ocupă de fenomene şi de esenţa interioară a
personajelor, de reprezentarea mişcărilor, mai degrabă atinge efectul prin
împletirea culorilor.
Tablourile făcute la Moneasa ne prezintă frumuseţea curţilor
româneşti din jurul Aradului. Surprinzător este tabloul făcut la Moneasa
„Atmosferă de toamnă", unde lumina roşcată muribundă de soare
exemplică foarte bine lirica aparte a artistului. În total are 38 de picturi în
ulei expuse, artistul fiind foarte mult ajutat de clasicismul nobil al
Academiei italiene. Urmează grafica în cărbune, creion şi tuş. Dintre
acestea cea mai bună este studiul „Bolnavul", pe faţa căruia se vede febra
prin lumina lampei, cu o nuanţă palidă. Portretul lui S.C. reprezintă o fată
tânără, cu atâta forţă, încât pare a fi lucrarea unui artist consacrat.
În sfârşit putem vorbi de statuile lui Groza. Tehnica lui este foarte
fină, feţele caracteristice, reprezintă trăsăturile cele mai tainice. Sunt foarte
originale lucrările în gips. Dintre portretele lui în relief cel mai important
este portretul lui Szabolcska Mihaly, iar dintre statui, figurina în gips
reprezentând părinţii artistului cu mare sinceritate şi realism" 37 •
Aradi Kăzlăni a realizat un excurs asupra vieţii şi activităţii lui
Gheorghe Groza, în articolul „Groza Gyorgy kep-es szoborkiallitasa", din
8 noiembrie 1925, cu prilejul expoziţiei de la Palatul Cultural din Arad.
Aminteşte de „greutăţile" întâmpinate, care i-au şlefuit personalitate
artistică, căci „Gheorghe Groza mai degrabă cochetează cu lutul, nu este
îndrăgostit de el, mai aproape stau de inima lui creta şi culorile în ulei ....
Culorile lui sunt verde închis, mult, mult galben şi brun, foarte puţin roşu
şi pe ici pe colo sepia. ... compoziţia şi structura sunt realizări artistice
deosebite, nuanţa aproape neagră a trandafirilor de Rusali sunt aşa de
reale, de parcă ar trăi .... ,,Strălucirea de soare" este dovadă de sinceritate,
frumuseţe, înclinaţie artistică ... " Grafica este „foarte sobră, exprimă multe
sentimente .... ,, Bolnavul" împreună cu „Maternitatea" şi „Gânditorul"
alcătuiesc baza artei lui Groza. Dintre statui sunt semnificative busturile
părinţilor lui Groza, bustul lui Szabolcsaka Mihaly şi a unui tânăr ţigan, ...
„Maternitatea" şi una două portrete în relief; toate acestea dau dovadă de
o mare profunzime şi promit un viitor execepţional" 38 .
Cu banii obţinuţi s-a reîntors în Italia, la Florenţa, oraş care i-a
produs o impresie puternică, în urmă cu un an, când îl vizitase. Aici, nu a
stat multă vreme. S-a reîntors la Roma, unde a continuat pregătirea sub
37
38

Ibidem, nr. inv. 87 /99.
Jbidem, nr. inv. 87 /74.

414
https://biblioteca-digitala.ro

îndrumarea aceluiaşi profesor Calcagnadoro de la Academia liberă de
Belle Arte, pe care o termină cu calificativul superlativ la pictură, în
primăvara anului 1926.
La Roma a cunoscut multi tineri români veniti la studii, cu care s-a
'
'
împrietenit. Printre aceştia îl putem aminti pe pictorul arădean Cornel
Minişan, cu care în luna mai a anului 1926 a colindat Italia (Pozzuoli,
Insula Capri şi Palermo)39 •
Înainte de a pleca din Italia, tânărul artist a vizitat sudul, pentru a-l
imortaliza pe pânză, realizând numeroase picturi, cu care s-a întors în
tară. Una dintre lucrările realizată la Palermo, "Casa în care a locuit
Nicolae Bălcescu", a fost achizitionată de Academia Română, actualmente
găsindu-se la Muzeul Naţional de Artă din Bucureşti 40 .
În vara anului 1926, s-a reîntors în tară. La Arad, a aflat că, Lazăr
Nichi, directorul Palatului Cultural, în urma unei cereri către ministrul
culturii, Vasile Goldiş 41 , adresată încă din 23 ianurie 1924, şi-a manifestat
dorinţa de a amplasa busturile lui A. D. Xenopol şi George Coşbuc, în faţa
prestigioasei instituţii de cultură 42 . Plin de entuziasm, a început
modelarea în gips. "La Coşbuc lucrez aici la băi într-o odae cu lumină
potrivită" 43 .
Fabrica V. V. Răşcanu, prima turnătorie artistică de bronz, alamă,
zinc şi metale fine, fondată în 1905, cu sediul în Bucureşti a fost selectată
pentru turnarea în bronz a busturilor celor doi oameni de cultură.
Intelectualitatea arădeană a fost preocupată de organizarea festivităţilor
de dezvelire. în acest sens, s-a purtat o intensă corespondenţă între
arădeni şi cercurile bucureştene 44 •
Dezvelirea busturilor celor doi oameni de cultură, A. D. Xenopol şi
G. Coşbuc, a avut loc în anul 1929, la sfârşitul lunii mai. ,,În data de 21 ... ,
în cadrul unei festivităţi naţionale va fi inaugurat bustul renumitului
istoric A.D. Xenopol, lucrarea cunoscutului sculptor, tânărul Gheorghe
Groza. Bustul va fi plasat în faţa Palatului Cultural, iar la festivităţi vor
I

I

I

Horia Medeleanu, op. cit., p. 31.
CM.A., Arhiva Palatul Cultural (A.P.C), F. neinv., Adresa de la Muzeul de Arată Bucureşti, la
29 iulie 1958; Ibidem, Răspunsul secretarului ştiinţific secţie, El. Purica, de la Bucureşti, 8
iulie 1960.
41 Ion Mamina, Monarhia constituţională în România, Enciclopedie politică, 1866-1938, Ed.
Enciclopedică, Bucureşti, 2000, p.·329.
42 CM.A., A.P.C., F. neinv., Cerere a directorului Palatului Cultural Arad către ministrul
culturii, din 23 ianuarie 1924.
43 Pavel Berariu, op. cit., p. 25; Horia Medeleanu, op. cit., p. 33.
44 CM.A., A.P.C, F. ,,Lazăr Nichi", dos. 25/1927, f. 1-5; Idem, dos. 25/1928, f. 1-3.
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de ministrul Trâncu-Iaşi, numeroşi reprezentanţi ai lumii
ştiinţifice şi artistice româneşti" 45.
S-a îndreptat spre oraşul de pe malurile Begăi, la Timişoara, apoi,
la Braşov, unde a vernisat expoziţii cu lucrările executate în Italia.
Expoziţia personală de la Timişoara, deschisă în 10/24 octombrie 1926, a
cuprins 57 de picturi, o sculptură şi 7 portrete în basorelief. Succesul
expoziţiei a fost remarcat şi de presa timişoreană46 •
Ziarul Tenzesvtiri Hirlap a consemnat în articolul „Groza Gyorgy
kiallitasa Temesvaron" faptul că ,, ... Acum s-a întors şi aici la secţia de
carte a revistei Temesvari Hirlap, unde organizează o nouă expoziţie, pe
urma căreia să se ducă la Paris, pentru a continua studiile .... vor fi expuse
picturi realizate în insula Capri, la Roma şi Neapole, mai departe bustul
mamei sale şi al unei doamne timişorene cunoscute, precum şi câteva
plachete reprezentând capii timişoreni" 47 •
Acelaşi ziar sublinia, patru zile mai târziu, că „ Tânărul artist,
Gheorghe Groza, a răsărit din solul brazilor ardeleni şi din solul
multicolor al satelor cu multe etnii, şi puterea artistică nealterată a acestui
sol îl ridică pe el spre culmi, la fel şi cariera lui plină de promisiuni ....
Tablourile expuse sunt făcute în Italia, este foarte interesant faptul că fiul
munţilor înzăpeziţi din Ardeal, cum este de fermecat de luxul
meleagurilor veşnic calde şi de strălucirea lor aurie. Gama sensibilă a
măestriei sale se reflectă cu o elasticitate nemaipomenită în redarea
peisajelor şi a atmosferei dulci italiene, aşa ceva este numai prin
academismul impresionist.
În forfota de azi a artei, care înseamnă curente şi posibilităţi de
exprimare modernă, nu ni se pare ciudat totuşi că Groza în loc de elanuri
mari şi voinţe rătăcite, pe cale evoluţionară porneşte cariera sa artistică.
Tinerii artişti de foarte multe ori se feresc de forme, de lucruri sigure, de
adevăruri absolute, tind spre libertate artistică absolută, dar aceste
tendinţe câteodată sunt suspecte pentru că fac dubioase multe accesorii
artistice indispensabile, care formează baza artelor dobândite prin
studiere, indiferent care este forma lor de exprimare, care tinde spre
participa

alături

perfecţiune.

La Groza, toate acestea nu le întâlnim, pictorul singur îşi clădeşte
sa artistică, a şi ajuns la prima oprire. Lucrările sale sunt dovada
unui talent care stă deasupra tuturor criticilor ... Tablourile sale ne arată
faptul că ochii lui absorb orgia puternică a culorilor, iar pensula sa redă cu
fortăreaţa

Idem, C.I., F.G, nr. inv. 87 /98.
Pavel Berariu, op. cit., p. 34; CM.A., C.I., F.G., nr. inv. 87 /79; Ibidem, nr. inv. 87 /86.
47 CM.A., C.I., F.G., nr. inv. 87 /13; Ibidem, nr. inv. 87 /78; Ibidem, nr. inv. 87 /95; Ibidem, nr.
inv. 87 /94.
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mare siguranţă şi convingere tot ce văd ochii lui. Această pensulă mai are
o calitate rară şi foarte apreciată şi anume că este absolut sigur de desen.
Este un artist absolut. Este perfect în desen, culoare şi exprimare, dar este
sigur că pictura lui de azi este doar punct de pornire ... Deja este în clar cu
puterea culorilor, brunul profund, roşul fierbinte, aceste culori sunt
premergătoare unei evoluţii cromatice, care va domina dezvoltarea lui
viitoare. Dar nu are voie să se oprească aici, pentru că toate aceste lucruri
deşi perfecte, sunt doar promisiuni, care trebuie să fie îndeplinite.
Din numărul larg al tablourilor sale cele mai admirate sunt: Curtea
Romană, Camera mea de la Roma, Bucătăria romană, Studii de luminii, Strada
din Bergot, Târg la Roma şi Studiul de desen. Statuile sale sunt lucrări
puternice, sigure, pe care simţul său plastic, observat din tablourile sale,
este şi mai vizibil şi câştigă teren de exprimare" 48 •
Într-un articolul din 16 octombrie 1926, semnat de T. B., la
Timişoara, autorităţile timişorene au fost aspru criticate pentru faptul că
tânărul artist român a fost nevoit să apeleze la cei de la biblioteca ziarului
Temesvari Hirlap pentru vernisarea expoziţiei personale. în succinta
biografie, T. B. a subliniat talentul, geniul înnăscut al / fiului/ ,, unui
pietrar din Moneasa Gud. Arad) / care/ până la 20 de ani Gh. Groza
desprindea, alături de tatăl său, blocuri de peatră sau tăia, alături de alţi
lucrători, la pădure, pentru a contribui şi el cu ceva la susţinerea fraţilor
săi mai mici. Schinteia divină, darul ceresc ce face pe oameni excepţionali,
ce e proprie geniilor alese, chiar când ele sunt născute şi ţintuite în
condiţiuni vitrege desvoltării şi afirmării lor, a îndemnat pe acest copil de
ţăran, ca în opoziţie cu ocupaţiile şi preocupările din oarele libere ale
camarazilor săi de aceeaşi vârstă, cari petreceau duminecile şi sărbătorile
de horă, etc., să se ocupe din popria iniţiativă de arta care a găsit în el un
viguros şi escepţional interpret. Mici figurine de lemn şi de peatră şi schiţe
naive ca şi concepţie, purtând însă pe ele ca execuţie pecetea geniului,
eşiau, în orele de repaus din mâna tânărului pietrar.
Tablourile expuse la Timişoara sunt în majoritatea lor lucrate în
Italia. După ce va putea plasa şi aceste mici capo de opere, va pleca la
Paris pentru ca din contemplarea operelor marilor maieştrii şi a diferitelor
şcoale şi direcţii să-şi completeze cultura artistică" 4 9.
Sub genericul „ Expoziţia pictorului Groza", R. Ch. Brasey, în 17
octombrie 1926, a redactat ca un veritabil critic de artă în Voinţa Banatului
impresii despre arta lui Groza. ,, Tânărul artist român a expus aici, munca
colectivă a începuturilor sale: pictură, desemn şi sculptură. Impresia care
48
49

Ibidem, nr. inv. 87/77.
Ibidem, nr. inv. 87 /79.
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te cuprinde şi te încălzeşte din ce în ce, e suavă: frăgezimea tinereţei
artistice, nădejdea roză şi albastră a unui frumos început de muncă, în
şcolile pline de soare ale Italiei. Ce farmec pătrunzător au până şi micile
nedibăcii tecnice, până şi convenţionalismul pictural, în unele din pânzele
pictorului Groza! - Insula Capri şi împrejurimile sale stâncoase, mare de
topaze şi smaralde, cu valurile sale regulate şi concentrice, cerul limpede
al mărilor de miază-zi, toate au o calitate suverană: tineretea ochilor cari
le-au văzut şi prospăţimea sufletului care le-a fixat aevea, fără prea multă
complicaţie scolastică, fără prestigiul reţetelor savante.
Am şi văzut de pe acum, culorile încercate, spre care se îndreaptă
domnul Groza, în scenele de interior de biserică, precum şi laviul în sepia,
sobru, prin care se arată lumina ce se strecoară în mici bucătării şi odăi din
pitorescul ţinut al sudului italian. Capetele expuse de d-sa, sunt mai mult
decât portrete: sunt capete de expresie, iar tecnica desenului d-sale e
cinstită, îngrijită şi inteligentă. Aceeaşi probitate a permis armonia
sculpturilor d-lui Groza şi mai ales frumoasa expresie din capul femeii
I

bătrâne" 50 •

Într-un altul succint se scria: ,,Mai rar a avut lumea artistică
o expoziţie aşa de apreciată, ca şi expoziţia lui Gheorghe
Groza, tânărul pictor şi sculptor, la secţia de carte a ziarului Temesvari
Hirlap. Datorită faptului că expoziţia este foarte vizitată, artistul nu
încheie expoziţia duminică, 17 octombrie, ci o prelungeşte cu o
săptămână, până în data de 24 octombrie. Probabil este o veste
îmbucurătoare pentru cei care vor să viziteze de mai multe ori expoziţia
pictorului" 51 .
Periplul a continuat spre Oradea, unde a modelat busturile eroilor
martirizaţi de armata maghiară, Ioan Ciordaş şi Nicolae Bolcaş. Aceste
lucrări de sculptură, urmau a fi instalate în piaţa centrală din Beiuş. După
1944 au fost distruse prin topire52 .
Cu banii câştigaţi din expoziţii şi lucrări la comandă, precum şi cu
sprijinul ministrului culturii, Vasile Goldiş 53 , a plecat la Paris, în
primăvara anului 1927, pentru a aprofunda arta statuară. Înainte, a
întreprins o scurtă vizită la Moneasa, pentru a-şi lua rămas bun de la
părinţi. Apoi, a început călătoria. La Arad a fost aşteptat şi condus la gară
de prietenul său, publicistul şi poetul, George Negrea. După un scurt
popas, în Budapesta, s-a oprit la Viena, unde a fost oaspetele prietenului
timişoreană

5o Ibidem, nr. inv.87 /86.
51 Ibidem, nr. inv. 87 /91.
52 Felicia Aneta Oarcea, Spiridon Groza, op. cit., p. 199.
53 Ion Mamina, op. cit., p. 329.
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din Vaşcău, Ioan Frenţ Todor, care era student la Academia de
Comert. Cu acestă ocazie a vizitat, încă odată, Palatul Schombrun54 .
Ajuns la Paris, Gheorghe s-a înscris la Academia de Artă „Julien",
cea mai prestigiosă instituţie de învăţământ de profil din Europa. Aici, a
fost îndrumat de profesori renumiţi, precum Henri Bouchard şi I.
Landowsky. Selecţia artistului, sub îndrumarera lui Bouchard, s-a
îndreptat spre arta statuară „zi de zi tot sculptura mă atrăgea mai mult",
spre modelajul rodian55 . În 1928, la recomandarea profesorului Buşiţia
către maestrul Bouchard, Gheorghe Groza a participat la salonul anual de
artă, organizat de Societatea artiştilor francezi, cu bustul „Jourdin" 56 .
Catalogul tipărit a cuprins, aşadar, şi numele lui Georges Groza din
Moneasa - România - elev a lui Ioan Buşitia şi a lui Bouchard.
Un periodic francez a consemnat următoarele: ,,Ce n'est pas que
Groza, a la maniere d'un de ses fameux compatriots, ait demande a
!'anormal de retenir l'attention. II faut plus de subtilite pour degager Ies
raisons de l'indeniable charme cette oevre. Elles m' apparaissent etre en
premier lieu dans la solidite du styl, dans !'energie de la facture, dans
l'equilibre de la masse. Groza a travaille a Rome et a Florence. Cette
influence clasique est visible dans le faire de Groza, mais elle n' a point
etouffe l'originalite, la personnalite d'un sculpteur qui se cherche sans
doute plus lui - meme que sa serenite ne le laisse supporser ... " 57 •
În ciuda succeselor obţinute, Gheorghe Groza părea nemulţumit
de prestaţia sa artistică. Următoarele rânduri, relatate de Românul, din
dumineca de 29 aprilie 1928, sub titlul „Pictorul Groza", descriau starea
de spirit a tânărului artist proaspăt întors de la Paris. ,, L-am întâlnit în
dimineaţa sâmbetei mari în compartimentul rece şi gol, al trenului ce ne
ducea pe ambii spre meleagurile de unde pornisem pentru a ne căuta
rosturile. Convorbirea se leagă banală deşi ne cunoşteam mai demult. La
întrebările mele despre planurile de viitor ce le are, acum când se întoarce
în ţară, mi-a mărturisit că vine să pregătească câteva expoziţii din care cu
prima vrea să împodobească serbările jubileului de 100 ani a şcoalei unde
a învăţat: Liceul „Samuil Vulcan" din Beiuş 58 , şi să răsplătească în felul
acesta pe părintele lui artistic: profesorul Buşiţia de la acelaşi liceu. Cu a
I

I

Pavel Berariu, op. cit., p. 26.
Horia Medeleanu, op. cit., p. 34; Pavel Berariu, op. cit., p. 30.
56 Horia Medeleanu, op. cit., p. 35; CM.A., C.I., F.G., nr. inv. 87 /96.
57 CM.A., C.I., F.G., nr. inv. 87 /82.
58
De la stânga la dreapta: Gheorghe Groza - sculptor, pictor; D. Andriţoiu - Vaşcău,
sculptor; Gheorghe Cosma - Beiuş, viitor scriitor; Ioan Buşitia - Sighetu! Marmatiei
profesor pictor, violonisct, dirijor; Reli Drăgan - Beiuş, prof. desen; Gheorghe Me;a ~
măcelar, violonist, dirijor; N. Popp - prof. pictor; Balia Peti - profesor violonist la Institutul
Baltok; Niţi Mezur - profesor istorie, scriitor, violonist.
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doua

expoziţie

vom fi

cinstiţi

noi

arădenii,

iar celelalte vor continua la

etc.
Venind vorba de expoziţii l-am întrebat (am fost indiscret) de
succesul expoziţiei din Arad. Mi-a răspuns zâmbind modest: ,,Ar fi bine
să fie toate aşa!"
Convorbirea noastră alunecă spre saloanele oficiale de artă
plastică. La întrebarea mea mi-a răspuns că la Bucureşti nu are nimic
expus. În schimb are la Salonul Oficial din Paris, ceea ce e mai mult.
Convorbirea a continuat despre alte o mie de lucruri până la Sebiş.
De aici el a plecat spre Moneasa, de unde profesorul Buşiţia l-a dus la el, la învăţat şi l-a crescut aşa cum trăia el: În mijlocul naturei.
Pictorul Groza s'a dus acasă, în acel colt de raiu ce se numeşte
Moneasa, ca în mijlocul părinţilor săi ţărani, să pregătească capodopere
care-i vor face fală.
La sfârşitul acestor şire permite-mi să-ţi urez scumpe pictare: Bun
venit şi petrecere frumoasă în mijlocul nostru!. .. " 59 .
În luna martie a anului 1928, s-a reîntoars acasă, în Moneasa, unde
în atelierul său, improvizat, a început să modeleze noi busturi statuare.
Numeroasele comenzi l-au obligat să se deplaseze la Arad, Timişoara,
Bucureşti, Braşov, participând, totodată, la expoziţii.
Tot în 1928, cu ocazia serbării centenarului Liceului „Samuil
Vulcan" din Beiuş, Gheorghe Groza a expus 29 de lucrări60 • La Salonul de
desen şi gravură, din 1928, de la Bucureşti a participat cu lucrările: Interior
bis. S. Croce, Florenţa, Cap de ţigan (studiu), Doi prieteni străini (Paris), şi 2
nud-uri61 .
Jurnaliştii de la Erdelyi Hirlap, în 29 august 1928, au realizat un
interviu despre şi cu tânărul artist, publicat în articolul „Paris folfedezte
az egykori meyhazai k6farag6 fiut", în care prezintă evoluţia artistică a lui
Gheorghe Groza. ,,Evenimentul artistic cel mai important a fost cariera
aparte a pietrarului de la Moneasa, Gh. Groza. El a fost fiul unui ţăran
român, a lucrat pentru început la cariera de piatră de la Moneasa, ca şi
muncitor.
Talentul lui nemaipomenit a erupt cu atâta putere, încât nu numai
publicul amator, dar chiar şi cercurile critice superioare trebuiau să se
confrunte cu el. Începutul carierei sale romantice a fost că Groza a sculptat
în sâmbure de piersică efigia defunctului rege al României, relieful lui
Ferdinand, la fel şi efigia reginei Maria, şi când perechea regală a văzut la
un moment dat lucrările sculpturale miniaturale au fost încântaţi şi au
Braşov,

I
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CM.A., C.I., F.G., nr. inv. 87 /101.
Ibidem, nr. inv. 87 /100.
Ibidem, nr. inv. 87 /103.
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exprimat că Groza va fi mândria naţiei. Acest fapt s-a adeverit pentru că
Groza nu era numai un tânăr talentat, dar avea şi o siguranţă şi o energie
aparte, împletită cu o tenacitate puternică de a învăţa.
Valoarea băiatului cioplitor în piatră prin presă a fost descoperită
şi de stat, datorită acestui fapt Groza a intrat în contact cu minunile lumii
italiene, care l-au vrăjit în lumea sa artistică, în culorile sale. După câteva
expoziţii a fost pusă baza studiilor pariziene, studii care au ţinut un an,
artistul întorcându-se în această vară. Azi se află la Arad şi cu modestia-i
binecunoscută s-a destăinuit ziaristului.
- M-am chinuit mult, am luptat mult cu credinţa în D-zeu, de
multe ori cu pumnii strânşi că trebuie să devin cineva în viaţă. La Paris
am studiat la Academia Julien, la profesorii Bouchard şi Landowski, am
învăţat multe, profesorii mei au fost mulţumiţi de mine. Sub îndrumarea
lui Bouchard am trimis Societăţii Artiştilor Francezi portretul unui
director de restaurant, din Paris la Salonul din 1928. La acestă Societate
este foarte mare severitate, lucrările sosite aici 80% sunt refuzate. După ce
am ajuns acasă, am fost anunţat de directorul Paul Chabas, că a fost
acceptată lucrarea mea.
Probabil sub acest impuls am fost observat de oraşul Paris, pentru
că abia trec câteva săptămâni, când soseşte prin poştă între munţii
Bihorului, unde am petrecut vara, din partea revistei Revue du Vrai et du
Beau, o scrisoare prin care au cerut datele mele personale şi proiectele
mele artistice pentru următorul lor număr. Deasemenea, redactorii
ziarului Revue Mondene au cerut fotografia mea şi datele mele personale,
dar surpriza cea are a fost când am răsfoit revista Les artistes Aujourd'hui,
unde am citit că Parisul m-a descoperit.
Mai trebuie să amintesc că Liceul din Beiuş a organizat o expoziţie
din tablourile mele, dintre aceste tablouri ministrul culturii, A. Lapedatu,
a cumpărat unul pentru Academia Română, iar în ceea ce priveşte statuile
de bronz ale lui Xenopol şi Coşbuc, chiar am fost înştiinţat că deja sunt
turnate în bronz, şi data viitoare vor fi inaugurate în faţa Palatului
Cultural.
Gheorghe Groza va mai rămâne câteva săptămâni la Arad, după
care se va întoarce la Paris pentru a continua studiile"62_
La Braşov, în data de 2/11 februarie 1929, a organizat o expoziţie
personală, a cărei catalog intitulat Catalogul expoziţiei de pictură, sculptură şi
desen, Gh. Groza cuprinde 39 de picturi, 78 de desene şi 9 sculpturi (Bustul
d-lui General M.O.-gips, Portretul d-rei R.O., Portretul P.B., Portretul L.B.,
Maternitatea (bronz), Maternitatea (gips), Cap de negresă (gips) şi o schiţă
62

Jbidem, nr. inv. 87 /97.
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Sărutul

etern63_

Afişul expoziţiei

se

găseşte

în patrimoniul Complexului

Muzeal Arad.
În articolul Gheorghe Groza kitillittisa, H. H. a consemnat că „ La
Cercul Militar s-a deschis o expoziţie foarte interesantă, lucrările lui
Gheorghe Groza, tânăr pictor şi sculptor, lucrările sunt produsele
ultimilor doi ani. Lucrările sunt desene în cărbune şi tuş, acuarele, pictură
în ulei şi câteva statui. Groza care acum câţiva ani era cioplitor în piatră,
pe urmă a devenit pictor şi artist. Lucrările dau dovadă de un talent foarte
mare. Tânărul pictor dă dovadă de putere şi fineţe, o viziune proaspătă a
culorilor şi un simţ deosebit pentru forme.
Unele picturi ca şi Femei legând spice, precum şi alte peisaje ne
asigură că tânărul artist va ajunge la rezultate excelente. Dintre desen~
în cărbune sunt renumite câteva portrete de femei, care degajă simplitate
şi sinceritate. Un desen este făcut cu cretă roşie, reprezentând o femeie
învârstă cu un copil mic, foarte expresiv este portretul bărbatului bolnav,
tablourile reprezentând străzi romane, scene de gen, desene în tuş etc.
Este o tehnică personală a lui Groza, caracterizată prin lejeritate, mai ales
tablourile de dimensiuni mici.
Motive asemănătoare găsim şi în cazul picturilor în ulei, la grafica
lui, este un fapt lăudabil că tablourile care reprezintă o tematică
„ periculos" de frumoasă, străzile Romei, pieţele ... , porţile şi ruinele
Romei, niciodată nu cedează reprezentării dulcege. Un peisaj din
Campagna dă dovadă de tuşe energice şi late ... biserica Sf. Onofrio în
lumină puternică gălbui-portocalie. La fel este şi tabloul numărul 9 şi
tablourile 27 şi 28 cu peisaje marine şi un peisaj cu lac din Villa Borghese.
Este o unitate fină pe natura statică Bulgăre de zăpadă cu fondalul
roşu şi cu albastrul baticului, Groza este înmiresmat de culori, fapt
dovedit pe tabloul reprezentând căruţe romane de târg, pe care prelata
primitivă a căruţei prin culorile de piatră preţioasă devine o scoică
minunată. Pe tabloul numărul 24, tablou de dimensiuni mici, apare un
zid, care stă să se dărâme, o căsuţă în umbră, albastrul cerului şi roşcatul
hainelor puse la uscat, ne arată o îmbinare de culori, care ne aduce aminte
de Bocklinre" 64 •
Ecoul expoziţiei sale de la Cercul militar din Braşov a stârnit
aprecierile presei braşovene în articolele Pictorul G. Groza la Braşov,
„Expoziţia pictorului Gheorghe Groza este una ,intre rarele ocaziuni ce se
oferă Braşovului pe tărâmul aitei" 65 . Un alt au, ;, în Expoziţii de pictură, a
apreciat originalitatea artistului, oglindită în „studiile şi portretele
63
64
65

Ibidem, nr. inv. 87 /102, Ibidem, nr. inv. 87/104.
Jbidem, nr. inv. 87/93.
Ibidem, nr. inv. 87/87.
422
https://biblioteca-digitala.ro

executate în tuş, cu un lemnuş ascuţit, o tehnică specială, foarte greu de
imitat. Pe lângă portrete pictorul are diverse peisaje şi schiţe din Roma şi
alte părţi, ... , căruţe cu cai, ... Splendide sunt: bărbatul bolnav în pat,
mama cu copilul, mult apreciate de cercuri competente din Roma. Un
admirabil studiu de bărbat (cap şi piept) apoi peisajele şi natura moartă
28, 34, 36, 39, sunt tablouri de valoare. Peisajul mării mediteraneene cu
pescarii în repaus este de asemenea un fermecător tablou" 66 .
În cursul acelui an, a onorat comanda Casei regale de a executa
bustul regelui Mihai I. Urma, apoi, să onoreze o comandă a
Monumentului eroilor din Buziaş6 7 .
La finele aceluiaşi an, a câştigat concursul pentru executarea bustul
omului de cultură Emanuil Ungureanu, lucrare propusă de primăria
timişoreană. Voinţa Poporului, din 15 octombrie 1929, a apreciat că „Ideea
aceasta este pe cale de realizare. La iniţiativa primăriei, a sosit în localitate
talentatul sculptor Groza, care lucrează actualmente la o machetă după un
portret al defunctului mecena bănăţean. Macheta dlui Groza va fi gata
până miercuri sau joi săptămâna viitoare, când se va hotărî definitiv data
la care se va dezveli monumentul şi locul unde va fi plasat" 68 . Renaşterea,
în numărul din 27 octombrie 1929, a consemnat faptul că „reputatul artist
sculptor Groza a executat bustul în condiţiuni excelente" şi că acesta „se
va ridica pe un loc de frunte al oraşului şi se va dezveli încă în toamna
anului curent"69_
Voinţa Banatului a criticat dur, într-un număr din 30 octombrie,
lentoarea autoritătilor bănătene. ,,De ce întârzie desvelirea monumentului
lui Emanuil Ungureanu" că deşi „bustul este terminat, - şi este o lucrare
de care - sculptorul Groza se poate mândri", autorităţile timişorene nu au
alocat bani suficienţi pentru recepţia de dezvelire a bustului. S-a făcut un
apel către domnii gen. Domăşneanu şi dr. Gropşianu, care au iniţiat
proiectul, să nu mai treneze acţiunea, ci să ceară insistent sprijinul
I

autoritătilor7o_
I

I

1

Dezvelirea monumentului lui Emanuil Ungureanu a avut loc la 28
iunie 1931, în prezenţa autorităţilor civile şi militare, clerului etc. Din
păcate, tânărul artist s-a stins din viaţă cu un an înainte71.
Ibidem, nr. inv. 87/88.
Pavel Berariu, op. cit., p. 37.
6B CM.A., C.I., F.M.O., nr. inv. 87 /106.
69 Ibidem, nr. inv. 87 /109.
70 Ibidem, nr. inv. 87 /108.
71 Pavel Berariu, op. cit., p. 37-38; CM.A., C.I., F.G. nr. inv. 87 /108; Ibidem, nr. inv. 87 /109,
Ibidem, nr. inv. 87 /61, Ibidem, nr. inv. 87/67; G. Postelnicu, ,,Ridicarea monumentului lui
Emanuil Ungureanu", în Analele Banatului, Timişoara, IV, 1931, aprilie-decembrie, p. 78-83;
Vasile Râmneanţu, Emanuil Ungureanu 1845-1929, Ed. Mirton, Timişoara, 1996, p. 80.
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La 5 februarie 1930, în timp ce finisa o lucrare de sculptură, a fost
cuprins de nişte dureri abdominale puternice, fiind transportat la Spitalul
Mârzescu, unde a decedat. Diagnosticul stabilit a fost peritonită.
Moartea tânărului artist tocmai în momentul de început al
afirmării sale, a înmărmurit apropiaţii. Merită a menţiona articolul,
„Sculptorul Gheorghe Groza a murit", publicat în Biserica şi Şcoala, din 16
februarie 1930. ,,Ca o lovitură groaznică a căzut printre prieteni şi
cunoscuţi vestea că pictorul şi sculptorul Gheorghe Groza, fiul judeţului
Arad, a încetat din viaţă, miercuri 5 februarie la Broşov" 72 • Părinţii şi
fratele său, Florian, au plecat la Braşov pentru a aduce corpul neînsufleţit
la Moneasa, ca să-l înhumeze în locul său natal. Din motive necunoscute
până astăzi, funeraliile s-au desfăşurat la Braşov. Uitarea s-a aşternut
repede, căci peste câţiva ani peste rămăşiţele lui pământeşti a fost aşezat
altcineva. Osemintele artistului au fost depuse într-o pungă, alături de cel
decedat.
Intrarea în memorie a fost pregătită de prieteni şi admiratori, care
în 1931, au aşezat pe frontispiciul modestei case părinteşti din Moneasa, o
placă comemorativă: ,,În această casă i-a surâs prima rază de soare,
marelui şi neîntrecutului artist, pictor şi sculptor, Gheorghe Groza, prin a
cărui moarte pre timpurie s-a spulberat speranţa neamului românesc,
ducând un trist doliu în întreaga lume artistică " 73.
În 26 august 1932, protopresbiterul ortodox român, din Buteni,
Ştefan Lungu a convocat, două zile mai târziu, un sobor de preoţi care să
participe la dezvelirea plăcii comemorative „în amintirea sculptorului
Gheorghe Groza din comuna Moneasa". La această solemnitate a
participat şi d-l Vulpe, care împreună cu preotul ortodox, Vasile Marcu,
au improvizat un altar în faţa bisericii. Audienţa a fost asigurată de un
. mare "74 .
,, pu blIC
La împlinirea a 6 ani de la trecerea în nefiinţă a artistului Gheorghe
Groza un ziar arădean a reiterat câteva date biografice75 •
în 1948, la 18 ani de la moartea tânărului artist, Gheorghe Groza,
presa a comemorat „ Un mare talent din popor: Gh. Groza", iar în ziarul
,, Libertatea", din 3 decembrie acelaşi an, i-a rememorat zbuciumul artistic.

72

Pavel Berariu, op. cit., p. 36.
Placa memorială este păstrată de nepoata sculptorului ~heorghe Groza, Florina GrozaZiegler, din Moneasa.
74 A.B.O.R.M., f. 205 (Înştiinţarea nr. 745/1932, trimisă în data de 26 august 1932 de către
protopresbiterul ortodox român preotului ortodox din Moneasa, Vasile Marcu).
75 Teodor T.Ţiucra, ,,Gheorghe Groza", în Hotarul, Arad, 1936, III, nr. 4-5, aprilie-mai, p. 7375.
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Moneasa a dat ţării un om de valoare cu care se
mândreşte întreaga regiune - pe pictorul şi sculptorul Gheorghe Groza.
Pietrar şi tăetor de lemne - în timpul cât nu lucra la carieră Gheorghe Groza din Moneasa - Arad avea talent şi cu toate că nu ştia ce-i
pictura şi sculptura, desena pe furiş în timp ce tatăl şi cumnatul său tăiau
la fierăstrău, ori despicau stânjean. Gheorghe scobea cu briceagul piatra şi
făcea craca sau frunza pe care şi-o dorea el. Avea atunci 20 de ani şi era
înalt ca bradul; numai şcoală avea puţină - patru clase primare. Fiincă era
dornic de lumină, s-a zbătut în fel şi chip, a bătut la toate uşile şi a intrat
ca elev la un liceu. I se dăduse un pat lângă uşă, de unde trebuia să
dispară dacă venea vreo inspecţie, şi mânca pe apucate, te miri ce. Aşa a
terminat Gheorghe Groza liceul în patru ani şi s-a înscris la şcoala de
pictură din Baia Mare. Prima expoziţie a organizat-o la Arad şi după 3-4
zile a vândut totul. A doua expoziţie, la Timişoara s-a bucurat de acelaşi
succes. Banii i-a încredinţat unei protectoare", doamna general Olteanu
şi a plecat la Roma urmând ca ea să-i trimită lunar din ceea ce strânsese
prin truda şi talentul lui.
În 1926 expune la Salonul oficial din Roma, pleacă la Paris şi se
înscrie la Academia de Sculptură Julien. În 1928 expune la Salonul Oficial
din Paris. Reîntors în tară, moare în 5 februarie 1930, în urma unei

Spicuim

următoare!~:

11

II

I

operaţii.

În hârtiile lui se găsesc şi azi scrisori, scrise către„ protectoarea" lui
care şi-a însuşit fructul muncii lui luându-i banii şi o parte din lucrări şi
lipsindu-l de strictul necesar. Şi astăzi lucrările se găsesc la această aşa
zisă protectoare", deşi familia sculptorului le-a cerut în nenumărate
rânduri înapoi. Ea a promis să le vândă şi să trimită bani, dar nici banii
nici lucrările n'au parvenit familiei ... Pe casa în care s-a născut Gheorghe
Groza este o placă comemorativă pentru cinstirea memoriei acestui fiu al
poporului, de care consătenii lui care l-au stimat, s-au mândrit cu el şi l-au
iubit" 76 •
La 30 de ani a apărut un nou articol, având ca motto Vreau să mă
Jac pietrar şi să Jac flori din piatră, şi care a reiterat, în rândurile sale, viaţa şi
activitatea sculptorului Gheorghe Groza: Lui Gheorghe Groza i-a plăcut
să cutreiere locurile atât de minunate din jurul satului Moneasa. Oamenii
bătrâni din sat povestesc că desena cu beţişoare pe pământul reavăn şi cu
creionul pe hârtiile pe care le găsea aruncate. Alteori, încrusta cu briceagul
pe beţe.
În ciuda tuturor greutăţilor şi în schimbul diferitelor servicii
personale prestate preotului romano-catolic din localitate, se obţine
II

11

76

CM.A., C.I., F.G., nr. inv. 87 /112.
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favorul ca fiul cioplitorului de piatră să poată urma cele patru clase
elementare. Deşi cu calităţi excepţionale la desen, preotul nu dă nici o
îndrumare elevului, ba de multe ori îl descurajeajă. La ce folos era talentul
unui copil sărac care se trăgea dintr-o familie de cioplitori de piatră?
Gheorghe Groza începe să lucreze alături de fraţii şi tatăl său.
Întreaga familie se mută la cariera de marmură de la Bucova, din
apropierea Haţegului. Aici Gheorghe este atras de un mare meşter,
sculptor în marmură. Într-o zi i-a spus tatălui său: ,, Vreau să mă fac
pietrar şi să fac flori din piatră ... ".
În plină forţă creatoare, cu
gândul de a-şi închina întreaga
activitate
poporului,
dându-i
frumuseti, înăltătoare,
o
moarte
,
năpraznică i-a curmat viaţa, în anul
1930, la Braşov, fără ca familia să
poată obţine de la autorităţi vreo
explicaţie.

La 24 august 1931, a fost
amplasată pe casa natală, o placă
memorială.
Mulţi

oameru...
care
vizitează staţiunea Moneasa merg pe la nana Mărioara Carpine, sora
artistului. Aici se găsesc picturile Mama, Şodinca Sofia, Sora Mărioara, Peisaj
de deal. Pe un dulăpior la un loc de cinste se găseşte sculptura Mama. În
rame se găsesc multe fotografii făcute în ţară şi străinătate. Alături de casa
Mărioarei Carpine se află Casa muzeu, unde s-a născut Gheorghe Groza.
O casă mică, ascunsă între pomi, cu două cămăruţe. Aici se află picturi,
desene, schiţe şi câteva sculpturi.
În scurta activitate creatoare, Gheorghe Groza a dat naştere la
câteva sute de lucrări care sunt de o reală valoare şi care anuntau un mare
talent" 77 •
Odată cu moartea surorii sale, Mărioara, casa a intrat în paragină.
Fratele mai mic al artistului, Florian, ofiţer de profesie, departe de casa
părintească, prin anii 1970, a oferit, ca donaţie obiecte de artă,
Inspectoratului pentru Cultură Arad. Bunurile au intrat, ulterior, în
patrimoniul Complexului Muzeal Arad. I s-a refuzat, la început, oferta.
Mai târziu, amintita instituţie de cultură a achiziţionat mare parte din
I

n Vitalie Munteanu, ,,Pictorul şi sculptorul Gheorghe Groza (1899-1930)", în
Oradea, 1960, V, nr. 162/10 iulie, p. 3.
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Crişana,

operele de artă şi documentele păstrate, din care s-a constituit Fondul
Groza.
În deceniile opt-nouă ale veacului XX, profesorul de desen din
Moneasa, Mihai Ferenţ, a realizat bustul lui Gheorghe Groza, care,
actualmente, se găseşte în faţa şcolii care-i poartă numele.
Amintirea tânărului Gheorghe Groza a rămas neştearsă. Şi astăzi
bătrânii povestesc despre el, ca fiind un om elegant, bine crescut şi
popular.
Fragmente din corespondenţa sculptorului Gheorghe Groza.
Personalitatea în formare a tânărului sculptor Gheorghe Groza continuă
să stârnească interes, chiar şi după 77 de ani de la moartea sa. Cu toate că,
afirmarea sa pe plan artistic a fost scurtă, totuşi s-au păstrat un număr
mare de lucrări, care se află în posesia familiei sale, a Complexului
Muzeal Arad şi a urmaşilor prietenilor săi.
Legăturile de prietenie menţinute, de-a lungul timpului, cu
P ersoane de conditie socială diferită, vin să evidentieze trăsăturile
personalităţii artistului. Memoria urmaşilor păstrază amintiri şi fapte din
viata lui, care coroborate reconstituie etapele vietii şi creatiei. De altfel, din
corespondenţa sa, am putut desprinde şi numele personalităţilor, care au
contribuit la afirmarea sa ca desenator, pictor şi, mai apoi, ca sculptor.
Mecenatul familiei generalului Olteanu 78 a reprezentat piatra de
temelie a carierei sale artistice. Treptat, relaţiile cu familia generalului
Olteanu, în special cu soţia acestuia, s-au transformat în angoase şi
nemulţumiri, generate de exigenţele sau poate şicanele gratuite ale d-nei
Olteanu. La acestea se adaugă permanenta îngrijorare faţă de situaţia sa
financiară şi a familiei sale din Moneasa; toate afectând latura formativartistică a tânărului sculptor.
Dorinţa de a se reîntoarce în oaza de linişte a familiei sale a fost
animată de planuri de amenajare a unui atelier în casa părintească „ vreau să-mi cer o sobă din „ tulipanlak" în soba ce din sus, unde să pot
lucra sculptură şi ce vreau, până-mi voiu face acasă atelier" 79 •
I

I

I

I

I

L-a cunoscut pe generalul Olteanu, comandantul brigăzii, în perioada cât a fost soldat în
Regimentul 85 Infanterie, de la Oradea; acesta i-a remarcat talentul şi, apoi, l-a susţinut în
viitoarea carieră artistică (vezi Horia Medeleanu, op. cit., p. 25-36); Această familie era
apropiată regalităţii României.
79
CM.A, C.I., F.G., nr. inv. 99, f. 3 (Scrisoare trimisă părinţilor din Florenţa, la 23 ianuarie
1926).
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Întors de la Bucureşti, unde a primit „să fac o icoană ... pentru
regimentul din Braşov", la Braşov80 , timp de 8-10 zile a locuit la maistrul
constructor, D-l Puiu, pe strada Sitei, nr. 41 81 •
Întâlnirea cu d-na Olteanu, s-a transformat într-un schimb de
replici dure, din care redăm urmatoarele: ,,am mai fost eu supărată, da aşa
tare niciodată şi ice că să ştiu că nimic nu-mi mai are grija ... " Discuţia a
continuat cu reproşuri,, ... da acuma nu mai ai nevoie de mine, dacă te-am
ridicat până aici. Apoi zisei eu: Mai tare m-aţi stricat şi m-aţi apăsat decât
ridicat că numa de ace am fost bolnav de venin, apoi ice că sunt obraznic
şi numa un leneş că tJ.U vreau să lucru nimic numa tot cu sila şi că acasă
am fost liber. Ba zisei eu, că am lucrat şi aşa deşi am fost bolnav, apoi ice
că nu am lucrat că unde-s banii?"B2
Toate acestea au culminat cu intrarea în viata intimă a
sculptorului: ,,ai aflat o tare jidancă pe acolo şi ai stat cu ea aşa prăpădit".
Finalul discuţiei a fost ameninţător. D-na Olteanu i-a promis că, nu-i va
trimite bani, dacă nu-i va scrie adresa la care locuieşte. În cele din urmă l-a
invitat la prânz alături de nepotul şi nepoatele ei. Groza a plecat la un
prieten, care i-a găsit o „sobă", de care era foarte mulţumit8 3 •
După perioada de formare atistică în ţară, unde a răspuns
comenzilor de pictură şi sculptură, a plecat la studii în străinătate. Prin
urmare anii 1924-1926/27 i-a petrecut în Italia şi Franţa.
Itinerarul a început în noiembrie 1924. În gara din Arad, s-a
întâlnit cu un prieten, apoi a plecat din Timişoara, miercuri la ora 1884,
spre Jimbolia, singur,,, ... cu bagaj destul de modest: un coş cât un hâmbar,
5 perechi de scârtoage una mai ruptă decât cealaltă, mi le-am adus toate
că ştiam că nu mă ţin mai mult de o lună de zile fiecare pereche". Avea
raniţa cu merindea „gătită de biata mamă, care a rămas plângând
numărând toate zilele câte sunt de la zăpostirea Crăciunului până la Sf.
Petru ... " Mai avea cutia cu „ văpsele, stative şi biata scoarţă de violinuţă,
nedespărţita mea prietenă, la care cânt aşa ţigăneşte şi doinele ..."
În impresiile de călătorie a relatat despre condiţiile grele în care se
circulă, cu trenurile personale din România, ,, de cari să te ferească Dzeu" 85. După ce a trecut de graniţa română „toate vagoanele erau încălzite
şi luminate cât se poate de bine".
I

Ibidem, nr. inv. 106, f. 1 (Scrisore trimisă părinţilor din Bucureşti, la 9 octombrie 1924);
Generalul Olteanu se mută împreună cu familia la Braşov.
s1 Ibidem, f. 7.
82 Ibidem, f. 2-3.
83 Ibidem, f. 4-6.
84 Ibidem, nr. inv. 109 (Vedere Postumia, trimisă părinţilor, la 27 noiembrie 1925).
85 Idem, A.P.C., F. neinv., f. 1 (Scrisoarea din 10 noiembrie 1924, trimisă familiei).
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Drumul pâna la Roma a fost anevoios, pentru că nu avea cu cine
conversa „sunt cam încăpăţânaţi sârbii şi nu prea vorbesc altă limbă decât
cea sârbească, deşi ştiu şi altele ... ". Fire deschisă şi amabilă, s-a
împrietenit, în cele din urmă, cu un student polonez care mergea în Italia,
la Napoli, cu care a întreţinut tot drumul discuţii în ungureşte şi
nemţeşte 86 •

Odată

ajuns la Triest, unde a văzut marea cu vapoare plutind în
largul ei, a schimbat trenul spre Veneţia, la ora 11, iar sâmbătă dimineaţa,
la ora 5, a ajuns în Veneţia, unde „în loc de birje/ a văzut/ gondolele/ ce/
se legănau pe apă în faţa gării, în loc de tramvaie vapor aşa mai nu vin ei
unul după altul pe grand-canal, care formează şi strada principală". Sosit
în piaţa San Marco, în zori, a vizitat oraşul, care era „decorat cu tot felul
de sculpturi ornamentale decorative, .tot în marmură albă şi colorată,
broderii din cele mai delicate, Palatul Dogilor, Palazzo Reale, Palazzo de
la Biblioteca"B7.
Documentele din colecţia Fondului Groza, în special
corespondenţa cu cei din ţară, nu este numeroasă, în perioada următoare.
Spre sfârşitul anului 1924, un amic al sculptorului, Gabi, i-a transmis
sărbători fericite, cu ocazia Crăciunului şi a Anului Nou, cu rugămintea
de a-i trimite câte o ilustrată frumoasă din Roma 88 . La începutul anului
1925, a primit vederi şi de la prietenii săi din Braşov, Cornel, Reli, Niţu,
Nicolae Păcuraru, Dănilă 89 . La debutul anului 1925, tânărul Groza era întro criză financiară. I-a cerut, fratelui său, Florian Groza, să-i trimită suma
de 7,50 lei. Cu această ocazie, şi-a exprimat admiraţia faţă de piaţa Sf.
Petru, ,, unde stă şi papa" căci locuinţa lui era aproape de reşedinţa
papală 9°.
La 18 aprilie 1925, baroneasa Hortense Popp, precum şi alţi
prieteni i-au transmis un „Paşte fericit" 91 • Trebuie amintit că, baroneasa
Hortense Popp, verişoara poetei Viora dr. Ciordaş din Bihor, a fost una
dintre persoanele influente, care i-a sprijinit cariera artistică 92 •
Apoi, din Florenţa, în 30 noiembrie 1925, scria că a sosit la ora 9 şi
„soba în oraş e mai bună decât la Roma că e pe jos cu cieglă / ţiglă/ nu cu
piatră şi aşa oricum e mai călduţă". În cele din urmă, şi-a făcut lista de
Ibidem, f. 2.
Ibidem, f. 3-4.
88 Colecţia de fotografii şi documente a d-nei Groza-Ziegler (Vedere trimisă din B., la 29
decembrie 1924 lui Gh. Groza, la Roma, Piazza Rusticucci, 34 Int. Roma).
89 Ibidem, (Vedere trimisă la 9 ianuarie 1925 de la Beiuş lui Gh. Groza, la Roma).
9 CM.A., C.I., F.G., nr. inv. 102 (Vedere din Roma, trimisă părinţilor la 17 ianuarie 1925).
91 Idem, A.P.C., F. neinv., f. 6-7.
92 Felicia Aneta Oarcea, Spiridon Groza, op. cit., p. 209.
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cheltuieli, din care a reieşit că are 100.800 lei; a cheltuit 70.160 lei şi mai
avea de primit 25.000 lei, şi 33.500 datorii, care trebuiau plătite de familia
sa cu banii ce urma să-i primească de la Beiuş (4.000 lei) şi de la Arad
(5/ 6.000 lei). Însă, d-nei Olteanu „ăi scriu că am câştigat 97.000 lei, că aşa
s-a nimerit" 93 .
Grija pentru „scumpii şi mult doriţii părinţi" 94 cărora le scria să-şi
păstreze banii pe care i-au primit fie de la Arad - ,,cei 6.000 lei" 95 - fie din
altă parte, precum şi dorinţa de a-şi ajuta sora, Mărioară, să-şi
construiască
casa 96 , l-au determinat să contracteze numeroase
împrumuturi, ,,de la Banca din Arad de la d-nul dr. Iustin Miron care este
un om cu mare suflet şi care înţelege greutăţile omului sărac" 97 .
Greutăţile şi neajunsurile l-au adus în situaţia de a face „comerţ
din artă". Indignarea, dar şi nevoia de a creea, mânat de impulsurile
artistice ale propriului „eu", converg spre formularea crezului său artistic,
exprimat în rândurile: ,,că pânăi lumea nu voiu ajunge artist. Banii vor
veni ei fără ca să mă gândesc la ei ca să-i câştig anume". A considerat că
omul poate să facă artă adevărată dacă o „face condus numai de bunul Dzeu şi de sufletul şi simţul ce-l are artistul, cu talentul dăruit de la bunul
D-zeu" 98 .
Pentru a-şi uşura munca a inventat un stativ, pe care putea desena
fie şezând, fie stând în picioare. Admiraţia pentru invenţia sa din partea
mai multor apropiaţi a însemnat şi primirea unui sfat de obţinere a unui
brevet, prin care stativul să nu poată fi „fabricat fără voia mea". La Roma,
a locuit la adresa: Dacia Traiană, Via delie Coppelle 72, unde a primit
numeroase scrisori99_
Cărţile poştale, din partea D-lui General Olteanu şi a soţiei lui,
conţineau mulţumiri pentru frumoasele rânduri. În data de 22 martie
1926, a primit suma de 6.000 lei din partea d-nei Olteanu, care şi-a revizuit
atitudinea faţă de Groza. Tonul hotărât al scrisorii expediate protectoarei
sale „foarte respicat... în privinţele atât cu banii şi cu toate afacerile mele ...
deoarece nu pot să mai fac artă" - în condiţii mizere a fost umbrit de o
nouă ofertă tentantă „adecă să fac pe Ciordaş şi pe Bolcaş - pe care i-au
omorât ungurii", sculptură care se va pune în Oradea-Mare într-o piaţă

CM.A., CI., F.G., nr. inv. 104, f. 1-3 (Scrisoare din Florenţa, adresată părinţilor, la 30
noiembrie 1925).
94 Ibidem, nr. inv. 99, f. 1.
95 Ibidem, nr. inv. 104, f. 2.
96 Interviu cu nepoata sculptorului Gh. Groza, d-na Florina Groza-Ziegler.
97 CM.A., CI., F.G., nr. inv. 99, f. 5.
98 Ibidem, f. 6-7.
99 Ibidem, nr. inv. 107, f. 1 (Scrisoarea din Florenţa, adresată părinţilor, la 30 ianuarie 1926).
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ori în Beiuş. Ingeniozitatea d-nei Olteanu s-a remarcat şi de data aceasta,
prin promisiunea câtorva sute de mii. Tânărul Groza a acceptat oferta şi
din dorinţa de a putea ajunge acasă.
Înainte de a reveni în ţară, a mărturisit părinţilor săi, că doreşte să
mai vadă Roma, unde „ va face ceva icoane ca la vară în lipsă de bani să
mai pot vinde câte unul pe la domnii de la Feredeu, aşa că atunci pentru
toţi va fi mai uşor". Continuă scrisoarea cu instrucţiuni clare legate de
repartiţia banilor - 15.000 - pe care trebuia să-i primească de la judeţ, din
care lui urma să-i trimită 10.000, iar restul să rămână pentru nevoile casei.
Scrisoarea se încheie, cu rugămintea, de a nu o arăta nimănui şi, apoi, să o
arunce în foc 100 . Explicaţiile ar putea fi multiple, dar nu dorim să facem
speculaţii, pentru că, din cele prezentate, se pot deduce numeroase poziţii
atitudinale.
În tot zbuciumul cotidian, a găsit şi puţin răgaz pentru a se bucura
româneşte „cu bere şi doină", cu profesori şi studenţi 101 .
Ca întotdeauna, a primit felicitări din partea părinţilor şi a
prietenilor chiar de Sf. Gheorghe, după ce s-a întors de la biserică. În cele 4
file, ca răspuns la vederea părinţilor săi, şi-a manifestat dorinţa de a fi
alături de cei dragi, dar şi tristeţea că nu şi-a văzut nepoata frumos
îmbrăcată, cu catrinţe, de Paşti. Pe aceasta o sfătuieşte „să mănânce ouă
cât mai multe şi să beie lapte mult şi să doarmă mult", pentru că era o fire
bolnăviciosă. Tot acum îşi anunţă şi plecarea spre Napoli, Sicilia, unde va
sta, 2-3 săptămâni, împreună cu un alt român pietrar 102 .
La 4 mai 1926, a expediat o vedere, din Pozzuoli, fratelui său,
Florian Groza, relatând că se află la 10 km de Napoli. De aici, peste 10 zile
a plecat spre insula Capri, oraşele Palermo şi Pompei, împreună cu d-l
Minişor din Arad. Aşadar, peste 5-6 săptămâni, urma să se întoarcă în
ţară 103 . Splendidul peisaj al insulei Capri l-a vrăjit pe tânărul artist.
Încremenit în faţa naturii, plin de dorinţe şi frustrări, Groza a poposit trei
săptămâni în această oază de linişte 104 . Itinerarul propus, în Italia, a fost
relatat, pe larg, într-o scrisoare expediată, din Pozzuoli, două săptămâni
mai târziu. De pe malul mării aproape de Napoli „pe unde merg tot cam
la două zile cu tramvaiul", duminica dimineaţa a plecat, cu acelaşi domn
Ibidem, nr. inv. 105, f. 1, 3-7 (Scrisoare din Roma, trimisă părinţilor, la 22 martie 1926).
Colecţia de fotografii şi documente a d-nei Groza-Ziegler (Vedere din Roma trimisă
părinţilor la 3 aprilie 1926).
102 CM.A., C.I., F.G., nr. inv. 101, f. 1-4 (Scrisoare, trimisă părinţilor, de la Roma în 25
aprilie 1926).
103 Ibidem, nr. inv. 108 (Vedere din Pozzuoli, 4 ianuarie 1926, adresată Eretelui său, Florian
Groza, elev în clasa a VII-a liceu, ,,Căminul Studenţesc", Str. Gen. Dragalina).
104
Colecţia de fotografii şi documente a d-nei Groza-Ziţ!gler (Vedere din Insula Capri,
scrisă de la „Caffe Centrale", trimisă familiei la 16 mai 1926).
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Minişor, pe insula Capri, unde a stat 3 zile. În timpul iernii a rămas la
Florenţa. Peste 2-3 zile şi-a programat o călătorie la Veneţia, Budapesta şi,
în cele din urmă, trebuia să se întoarcă în ţară, prin 15-20 iunie. Între timp,
a sosit vestea că, la Roma, a primit 100 lire de la Reli din Beiuş „ca să ăi
cumpăr ceva de pe aici"; şi tot în această perioadă a împrumutat, de la
banca d-lui Neamţu, 16.000 lei105 •
Potrivit planurilor urma să se întoarcă în ţară, pe 1 iulie, mai ales
că, a aflat că, venise şi fratele său mai mic, Florian, în vacanţă. Cu toate
acestea şi-a continuat itinerariul prin Napoli, unde a fost la muzeu şi
,,merg cu vilaniu electric". La 22 mai 1926, a plecat spre Napoli, Palermo,
insula Capri. Aici a poposit două săptămâni. După ce s-a întors în ţară, la
scurtă vreme, în 30 iulie 1926, Generalul Olteanu i-a expediat o vedere, în
care îi mulţumeşte pentru cuvintele sale care „au impresionat mai ales
cercul intim al familiei mele" 106 .
La începutul lunii septembrie (2 septembrie 1926) primeşte o
vedere de la un prieten, Toader, care, pe lângă reproşul că nu i-a mai scris,
l-a rugat că, dacă se întoarce până în 15 septembrie, să-i aducă un pachet
de acasă, de la Şimand sau să treacă pe la sora sa, ,, pe la Şiria, măritată
Agrina Todor, la moara cea mare, aproape de gară" 1 D7 • De asemenea, dr.
Marcel Olteanu, fiul generalului, la 12 decembrie 1926, îi mulţumeşte
pentru rândurile sale, exprimându-şi totodată bucuria de succesul avut de
Groza la examen. Tot acum îi trimite şi 452 de lire (4.000 lei) 108 .
Două zile mai târziu, Viora dr. Ciordaş, poeta din Bihor, şi-a
manifestat regretul de a nu putea avea la timp, ,,scoarţele cărţilor mele
dragi făcute de D-ta". Încheie vederea cu „Primeşte expresiunea distinsei
mele consideraţiuni ... " 109 Poeta Viora din Bihor a fost o altă persoană
influentă, în cercurile intelectualităţii, care a sprijinit activitatea artistică a
tânărului Groza. A făcut numeroase comenzi de tablouri, pe care, apoi, lea vândutno.
Reluăm firul călătoriilor.
La sfârşitul anului 1926, s-a îndreptat spre capitala Ungariei,
Austriei şi, apoi, spre Zilrich, ajungând, în cele din urmă, la Paris111 , unde

CM.A., C.I., F.G., nr. inv. 100, f. 2-4 (Scrisoare din Pozzuoli, la 15 mai 1926, adresată
de fotografii şi documente a d-nei Groza-Ziegler.
10° Colecţia de fotografii şi documente a d-nei Groza-Ziegler (Vedere trimisă din Roma, la
19 iunie 1926).
107 CM.A., A.P.C, F. neinv., f. 9.
108 Colecţia de fotografii şi documente a d-nei Groza-Ziegler (Vedere din Braşov, trimisă
lui Groza la Roma).
109 Ibidem (Vedere din Beiuş trimisă lui Groza, la Moneasa, în 14 decembrie 1926).
11 Felicia Aneta Oarcea, Spiridon Groza, op. cit., p. 212.
111 Pavel Berariu, op. cit., p. 27.
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a locuit la adresa „11-ar 3 cite Joly (nu Joli)" 112, de unde a trimis
consideraţiile sale celor de acasă şi prietenilor săi.
În perioada pariziană, s-a conturat şi mai mult dragostea pentru
sculptură „simţesc acuma de o vreme, că totuşi acea ă-mi place mai mult",
inspirată de la profesorul său, Henri Bouchard, care era „ un sculptor
foarte mare francez". Atmosfera culturală a Parisului l-a însufletit, însă nu
egalează „cele ce iubesc foarte mult şi anume dealurile şi văile şi pădurile
cele frumoase şi cu aerul cel curat cum este pe la Moneasa mea cea
scumpă" 11 3. ,,Muzeele şi toate cele sunt splendide pe aici ... Este splendid şi
mult, mult mai bogat şi mai mare decât vastul Vatican din Roma. Acolo e
(în Louvre) capodopera lui Leonardo da Vinci Monalisa sau Gioconda care
este o minune nu altceva. Apoi, tot acolo este şi Venus din Milo (aflată pe
insula Milo), apoi am fost de am văzut şi mormântul lui Napoleon I şi
hainele pe care le-a purtat el. Tot acolo este şi un vagon de tren de el. I în
care s-a suscris pacea acuma după războiul mondial, apoi am fost în
Panteon unde am văzut mormântul lui Victor Hugo, Voltaire, Rousseau,
Emil Zola şi alţi mari oameni". Trăia „aici" cu „o liră pe zi, lapte foarte
bun, cu 1 franc şi 6 cetime (cam 10 lei)" 114 .
Scrisorile şi vederile, atât cele aflate în patrimoniul Complexului
Muzeal Arad, cât şi cele din colecţia familiei sculptorului, au fost redactate
într-o primă variantă, pentru că avea obiceiul de a le rescrie. Deseori, în
textele sale găsim greşeli de ortografie sau o exprimare simplistă, lucru pe
care l-am redat în citate sau în explicaţii, tocmai pentru a redefini un spirit
artistic.
Autodidact, înzestrat cu talent artistic, Gheorghe Groza, cu firea sa
deosebit de temperamentală, a trăit cu maximă intensitate toate
momentele, atât cele de satisfacţie profesională, cât şi zbuciumul cotidian.
Din motive rămase încă neelucidate, asupra cauzei morţii sale, planează
suspiciunea.
Chipul nostalgic al lui Gheorghe Groza a rămas viu în amintirea
bătrânilor satului, care îl iubeau datorită umorului şi bunei sale dispoziţii.
Astfel că întâlnirile cu prietenii săi din Moneasa, în timpul şederii sale
acasă, se desfăşurau „ La codrul verde", locul în care se depănau amintirile
şi aventurile trăite.
I

112

CM.A., A.P.C., F. neinv., f. 1.
f. 2.
114
/bidem, C.I., F.G., nr. inv. 103, f. 1-4 (Scrisoare din Paris, 24 aprilie 1927, adresată
113 /bidem,

părinţilor).

433
https://biblioteca-digitala.ro

Preoţi şi dascăli

Familia

de

odinioară

nobiliară

l6sa-Iozsa de Ravna.
Repere istoriografice

Aplecaţi succint asupra istoriei vechii familii loja din Rănuşa aflăm
din scrierile monografilor arădeni că a fost înnobilată la începutul
secolului al XVII-lea 115, pentru serviciile militare aduse coroanei
habsburgice. Era cunoscut faptul că începând cu secolul al XVII-iea şi
până la începutul secolului al XVIII-iea, numeroşi ţărani au fost declaraţi
liberi de iobăgie pe „sesiunile ce le munciseră şi mai nainte" şi ridicaţi la
rangul de nobili, numindu-se „armalişti". Printre privilegiile de care se
puteau bucura era şi acela de a participa la viaţa publică 116 •
Disputele în privinţa originii acestei familii au fost lămurite dintr-o
viziune într-un articol din periodicul Biserica şi Şcoala. Plecând de la
afirmaţiile lui Augustin Hamsea, publicate în Arad Kăzlăny din anul 1887,
în care a arătat că diploma de înnobilare a familiei Iosa datează din 1 iunie
1602, autorul materialului sus menţionat susţinea că această familie a
primit titlul nobiliar înainte de anul 1602 şi că principele Sigismund
Bath6ry doar a reînnoit-o. Mai mult, făcea referire la familia l6sa şi nu
lozsa, una de români, care a luat în posesie comuna Rănuşa până în anul
1853, când a început procesul cu familia nobiliară Walstein. Întreg
teritoriu cuprindea 9.000 iugăre de pământ, în valoare de peste 1.000.000
florini 117• La rândul său, Somogyi Gyula în a sa monografie sublinia că
localitatea Ravna era a familia Jozsa de secole. De asemenea, mai
consemna că „nu demult a revenit la religia ortodocsă". Această afirmaţie
trebuie privită cu mută rezervă, deoarece politica de maghiarizare şi
presiunea asupra nobililor români era cunoscută. Mai mult, academician
dr. Cornelia Bodea arăta următoarele în:
„Adeziunea nobililor români la acţiunea întreprinsă pentru
câştigarea de episcop român în Arad.
COPIE: INFRASCRIPTI NOBILES INCLYTI COMIT A TUS
ARADIENSIS PROCESSUS BOROS-IENO tenore praesentium litterarum
summum desiderium animarum nostrarum votis ardentissimis imprimis
coram Clementissimo Sacratissimae Majestatis Altissimo Throno qua

115 Ioan Cavaler de Puşcariu, Date istorice privitoare la familiile nobile române, voi. II, Sibiu,
1895, p. 166.
116 Pavel Vesa, Episcopia Aradului. Istorie. Cultură. Mentalităţi (1706-1918), Presa Universitară
Clujeană, Cluj-Napoca, 2006, p. 277, 279, 692.
117 ,,În cestiunea Familiei Ios'a din Ravn'a", în Biserica şi Şcoala,Arad, XI, 1887, nr. 9, 1/13
martie, p. 65.
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humillimi perpetuoque fidelissimi ad genua provolutisubditi sustinemus
substernere, quatenus Nobis in Diocesi hac Aradiensi orientalis Ecclesiae
addictis Fidelibus jam satis functo Illustrissimo Episcopo Paulo ad
Avakumovits,
neo
inaugurandum
Episcopum
Benignissima,
Clementissimaque Sua Regia Beneplacentia de Natione vere Valachica,
quae in praelibata vacante nune Diocesi sua populositate primas et
potiores partes tenet, ad animarum nostrarum promovendam salutem et
augendam, Praesulem et suppremum Spiritualem Patorem candidare, ac
una confirmare clementer dignaretur.
Quam humilimam taliter depromptam nostram voluntatem hicce
sequentibus subscribimus, ut pote: Boros Jenoviensem Familiae Feher
homines: ... Compossessor Familia Josza de Ravna: Nicolaus, Joannes,
Josephus, Petrs, Marcus, Lapad (L.S. Familiae) ... " 118 .
Iată conţinutul textului diplomei din limba latină:
„Nos Universitas Praelatorum, Baronum, Magnatum, et
Nobilium Comitetis Aradiensis damus pro memoria, quod cum nos dei
25-a Ianuarii anno 1773-o Aradini in domo nostro Magristratuali, loco
videlicet celebravimus sedium nostrarum tangentibus et concernentibus
negotiis, in maiori frequentia generalem celebressemus Congregationem
eotum Egreqius Nicolaus Iosa, nostram personaliter veniens in
praesentiam, exhibuit, et praesentavit nobis certas serenissimi Sigismundi
Transylvaniae condam Principis super collata, antenatis, et
praedecessoribus suis, ex quorum lumbis, et progenie ipse Nicolaus Iosa
legitime progenitus esset, totali et integra posessione Rona vocata, et in
comitetu Zaradiensi existente, litteras Donationales petendo, quod si
quidem ipsae originales vetustate attriae forent, ut nos easdem publice
perlegere, diligenter inspicere, tamdemque sedule examinatas, ac pro
authenticis donationalibus recognitas futura sui, succesorumquesuorum
pro cautela sui publico Comitatus nostri sigilo transumere, transumtas in
authentico extradare vellemus, quarum quidem Donationalium litterum
tenor esset sequens.
Nos Sigismundus dei gratiae Transiyvaniae et sacri Romani
Imperii Princeps, Patium Regni Hungariae Dominus, Aurei velleris eques,
et Siculorum Comes, ut memoriaecomendamus tenore praesentium
significantes, quibus expedit universis quod nos cum adnonullorum
fidelium Conlialiorum nostrorum singularem inter cessionem, nobis
propterea factum, cum vero attentis, et consideratis fidelite, et fidelibus
servitiis fidelium nostrorum Egregiorum Nicolai Iosa et Ioanes similiter
Cornelia Bodea, Moise Nicoară (1784-1861) şi rolul său în lupta pentru emancipare naţional
religioasă a românilor din Banat şi Crişana, Ed. Diecezană, Arad, 1943, p. 162.
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Iosa filii dicti Nicolai Iosa de Rona, quae ipsi nobis et huic Regno nostro
pro locorum, et temporo variatate, juxta possibilitatum suarum
exigentiam fideliter exhibuerunt, et impenderunt, ac in futurum quoque
exhibituriet impensuri sunt, totalem, et integram posesionem Rona
vocatam in pertinens Dezny et Comitatui Zarad existente habitam, quam
antea quidem maiores et progenitores ipsorum Colonis et habitatoribus
condescendisse, ac condecorari fecisse demum ipsi quoque ad praesentes
usque auxisse, amplificavisse ac in quieto, et pacifico Domino ejusdem
perstitise et nune quoque persistere, litteris sollumodo, et litteralibus
instrumentis superinde non parum destitui esse perhibentur. Totum item
et omne jus nostrum Regium, siquod in discta possesione etiam aliter
qualitercunque existeret, et haberetur, aut eadem, et idem nostram ex
quibuscumque causis, viis, modis et rationibus concernerent Collationem
simul cum cunctis suis utilitatibus, et pertinentiis, quibuslibet terris,
scilicet arabilibus, cultis et incultis, agrispratis, pascuis, Campis, foenetis,
nemoribus,
montibus,
vallibus,
vineis,
vinearumque,
sylvsi,
promomtorialium aquis, fluviis, piscinis, piscatorum, aquarumque
decursibus, molendinis, et eorumdem locis, generaliter, vero quarumlibet
utilitarum, et pertinentiarum suarum integritatibus, quovisnomines,
vocabulo vacatis, ad tandem, iusque nostrum Regnium, de iure ab
antiquo spectantibus et pertinere debentibus, sub suis veri mentis, et
aniquis limitibus existentibus, momoratis Nicolae Iosa, et Ioani siliter Iosa,
ipsorumque haeredibus, et posteritatibus, universis rebus tamen sicuti
praefertur stantibus, et se habentibus clementer dedimus, donavimus, et
contulimus, imo damus, donamus, conferimus iure perpetuo, et
irrevocabiliter tenendum possidemdum, pariter habendum (salvo iure
alieno) harum nostrarum vigore et testimonio litterarum mediante. Quae
tune ad formam Privilegii redingentur, dum in specie fuerint reportatae.
Datum in civitate nostra Alba Iulia die l-o mensis lunii annos domini
1602-do L.S. Sigismundus Princeps m. p. Simon Pechy m. p. Secretarius.
Cujus justa, iurique, et justitiae conformi petitione exaudita,
praeinsertas litteras Donationales, non abrasas, non cancellatas, nec ula
sui in parte suspectas aut variatas, sed omnis prorsus vitio et suspitione
carentes, de verbo ad verbum, sine diminutione
et augmento,
variantioneque prorsus aliquali transumi et transcribi praesentibusque
litterris nostris patentalibus verbotenus inseri, et inscribi facientes, in
transumpto litterarum nostrarum sub sigillo nostro judiciali et authentico
extradandas duximus et concendendas, communi suadente iustitia, et
aewuitate. Datum e generali congregatione nostra, die, mense, locove ut
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supra celebrata. L. S. Lecturo et extradatum per Icottus Arad Notarium
Andream Kaszonyi m. p."119_
Acelaşi autor necunoscut susţinea că, odinioară, numele familiei ar
fi fost Iosif. Prin sârbizare, aceasta a devenit Iosa, iar prin maghiarizare
Iozsa. Familia nobiliară Iosa a fost implicată în Răscoala lui Horea, Cloşca
şi Crişan din 1784. Drept pedeapsă, cu excepţia preotului, toţi au fost
,, bătuţi cu 12 bâte".
Chiar dacă familia Iosa a fost deposedată de bunuri, totuşi istoricul
Marki Sandor amintea că ea a zidit biserica din Rănuşa, iar Ioţia Iosa a
reparat-o pe cheltuială proprie. Acelaşi, în anul 1872, a ridicat o cruce din
piatră a cărei valoare s-a ridicat la 60 florini. În jurul anului 1887, acesta a
promis că va sprijini ridicarea unei şcoli confesionale româneşti. Alţi
urmaşi, precum Kalman I6sa a dorit să doneze întreaga sa avere
nemişcătoare parte bisericii, parte Seminarului diecesan. O descendentă a
acestei familii, căsătorită în Buteni, a comandat un clopot pentru biserica
din Rănuşa, în valoare de 400 fl.
Autorul încheie pledoaria sa în favoarea susţinerii românităţii şi
ortodoxiei familiei nobiliare prin cuvintele: ,,Închei rugând pe
Atotputernicul Dumnezeu, ca precum în trecut, aşa şi în viitor, să
întărească familia l6sa în credinţa sa strămoşească şi să o ferească de
ispite" 120 •
Preotul Romul loja (1891-1943).
Repere biografice
Din cei 13 copii ai preotului Sinesie, avem informaţii despre
Sinesie, decedat pe front, Romul, Lazăr şi Valer. Lazăr şi Valer au fost la
rândul lor preoţi. Născut la Sălăjeni, în familia preotului Sinesie loja şi a
soţiei sale Maria, născută Crişan, Romul a urmat studiile gimnaziale din
Beiuş şi cele teologice la Seminarul Teologic din Arad, finalizându-le în
anul 1912. Trei ani mai târziu, acesta a fost hirotonit ca preot la parohia
din Neagra, iar din 1929, la Rănuşa 1 21_
Din căsătoria lui Romul cu Ana Bodea din Laz au rezultat trei
copii: Sinesie (1916-1958), Romi (moare la 22 de ani) şi Felicia (moare în
2009) 122 •
Romul loja s-a stins la vârsta de 52 de ani, la 4 aprilie 1943.

m Ibidem, p. 66-67.
120 Ibidem, p. 67-70.
121 Pavel Vesa, Clerici şi cărturari de altădată, Ed. Gutenberg Univers, Arad, 2008, p. 475;
Idem, Episcopia Aradului .. , p. 687.
122 lnformaţie primită de la d-na Ana Ursulescu, descendentă a familiei loja.
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Editorii periodicului Biserica şi Şcoala I-au caracterizat prin
următoarele cuvinte: .. A fost un păstor blând, pătruns de duhul iubirii lui
Hristos, urmând în duhovnicie tatălui său, preotul Sinesie loja. Era unul
dintre cei mai calificaţi preoţi din vremea sa, între fraţii de pe Valea
Deznei. Înmormântarea s-a făcut cu ceremonie aleasă de către P.O.D.
Ştefan Lungu, protopopul tractului Buteni, cu asistenţa alor 12 preoţi de
pe Valea Deznei. Au asistat credincioşii din Rănuşa, Dezna, Moneasa,
Neagra şi jur"l23.
Preotul Valer loja (1903 - ?)
Repere biografice.
S-a căsătorit cu Maria Gyula care i-a
(actriţă în Oradea) şi Valeria 124 •

dăruit două

fete: Doina

Preotul Sinesie loja (1916-1958).
Repere biografice
Sinesie loja, unul din cei
trei copiii ai preotului Romul
loja şi al soţiei sale Ana (n.
Badea), s-a născut la 23 aprilie
1916, în localitatea Neagra, din
judeţul Arad. După absolvirea
şcolii primare a urmat cursurile
gimnaziale la Liceul Avram
Iancu din Brad, pe care le-a
absolvit în anul şcolar 19321933125. După câţiva ani, a continuat tradiţionala carieră preoţească a
familiei, finalizând cursurile Academiei Teologice din Arad în 23 iunie
1942, când a obţinut diploma de calificaţiune126.
Serviciul militar l-a efectuat în Regimentul 93 Infanterie Arad, de
unde în anul 1939, a fost eliberat cu gradul de soldat127 .
S-a căsătorit cu Eugenia Fruja, care i-a dărui doi copii, un băiat şi o
fată, Corina şi Marin. În anul 1942, a fost hirotonit ca diacon, apoi preot.
Biserica şi Şcoala, Arad, LXVII, 1943, nr. 14, 4 aprilie, p. 1 , 1.
de la Ana Ursulescu, descendentă e miliei loja.
125 Pavel Vesa, Clerici cărturati de altădată, p. 475-476
126 Biserica şi Şcoala, Arad, LXVI, 1942, nr. 26, 28 iunie, p. 219; Pavel Vesa, Învăţământul
teologic de la Arad, (1822-1948), Ed. Episcopiei Devei şi Hunedoarei, 2013, p. 528.
127http://5.2.132.65/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici/l/1%2002.%2
Olladi %20- %20Ionel/ loja %20Sinesie%20Romul/, accesat 28.12.2015.
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La 6 noiembrie acelaşi an, acesta a fost numit preot în localitatea Strâmba
din judeţul Hunedoara, de unde s-a detaşat la Valea Mare Qudeţul Arad).
În următorul an, după moartea tatălui său Romul, survenită în aprilie
1943, s-a transferat la parohia Rănuşa.
Cursul firesc al vieţii a fost întrerupt de arestarea sa de către
Securitarea din Arad în 5 ianuarie 1949, fiind bănuit de legături secrete cu
Gligor Cantemir, organizatorul rezistenţei anticomuniste din Banat. Din
relatările preotului Dimitrie Gornic din Buteni, în casa căruia a fost
anchetat se pare că Sinesie a fost supus unei anchete extrem de dure din
care reieşea că pe lângă faptul că l-a adăpostit în perioada decembrie 1944martie 1945 pe fostul coleg de liceu Gligor Cantemir128, l-a adăpostit
pentru o scurtă perioadă şi pe Brad Vasile din Moneasa129, care l-a rândul
său a fost acuzat că a pactizat cu legionarii. Din declaraţiile părintelui,
consemnate de organele Securităţii, acesta avea sarcina de a orgamza
rezistenţa anticomunistă în satele de pe Valea Deznei.
Acuzat de crimă de uneltire contra ordinii Statului, părintele
Sinesie loja a fost încadrat într-un lot format din 25 de deţinuţi şi trimis în
judecată de colonelul Ambruş Coloman, şeful Securităţii Timiş, la 28
octombrie 1949130.
În Fişa matricolă penală s-a consemnat că deţinea 2 iugăre de
pământ, iar originea sa socială era nesănătoasă, mic burghez. Cât despre
apartenenţa politică, se menţiona că a fost legionar 131 .
În urma procesului desfăşurat între 6-22 decembrie 1949, părintele
loja a fost condamnat prin sentinţa nr. 1800 la 12 ani de închisoare, 10 ani
degradare civică şi confiscarea averii. La proces a susţinut că l-a adăpostit
pe Gligor Cantemir fiindcă au fost colegi de liceu si nu avea unde să
locuiască şi, ulterior, a aflat de planurile acestuia de a lua legătură cu
legionarii din zonă pentru a organiza rezistenţa. Cu toate acestea, în 25

Pavel Vesa, Clerici cărturati de altădată, p. 476.
Felicia Aneta Oarcea, ,,Istorii din umbra memoriei. Despre rezistenţa anticomunistă în
localităţile Almaş şi Moneasa, din judeţul Arad", în Cosmin Budeancă, Florentin Olteanu,
Iulia Pop (editori), Rezistenţa anticomunistă. Cercetare ştiin,tifică şi valorificare muzeală, Ed.
Argonaut, Cluj-Napoca, 2006, pp. 245-255.
130 Pavel Vesa, Clerici cărturati de altădată, Ed. Gutenberg Univers, Arad, 2008, p. 475-478,
Cf. Adrian Nicolae Petcu, ,,Un martir bănăţean: părintele loja Sinesie", în Revista Rost, nr.
46, din decembrie 2006; Idem, ,,loja Sinesie", în Mărtiri pentru Hristos din România, în
perioada regimului comunist, Bucureşti, 2007, pp. 379-382.
131
http:// 5.2.132.65 /Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti %20politici/ I/ I %2002. %2
Olladi%20-%20lonel/loja%20Sinesie%20Romul/, accesat 28.12.2015.
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Il

decembrie 1950 a fost dus la Penitenciarul din Aiud şi internat la colonia
de muncă din Baia Sprie. Bolnav de T.B.C., la 11 februarie 1951, a fost
depistat un T.B.C. fibro-cazeos şi T.B.C. peritoneal-intestinal". La 7
octombrie 1957, acesta a fost transferat la Penitenciarul Văcăreşti, apoi, o
lună mai târziu a fost dus la Spitalul de Stat nr. 9 din Bucureşti pentru
expertize medicale.
După suferinţele îndurate în timpul detenţiei, părintele loja, la
vârsta de 42 de ani, s-a stins din viaţă în noaptea de 2/ 3 august 1958, în
Spitalul de la Văcăreşti, conform scrierii lui Cicerone Ioniţoiu Victimele
terorii comuniste. Arestaţi, torhtraţi, întemniţaţi, ucişi. Dicţionar H, I, /, K, L,
lucrarea revizuită de dr. Mihaela Andreiovici, Bucureşti, 2003, p. 135.
După Vasile Manea, Preoţi ortodocşi în închisorile comuniste, Ediţia a III/ a,
revăzută şi adăugită, Alba Iulia, 2004, 133, se pare că a decedat la Târgu
Ocna132 .
Statura sa de 174 cm, figura blajină şi cu credinţa în Dumnezeu,
părea, conform descrierii pastorului Richard Wurmbrand, un om rigid.
Un coleg de celulă din Penitenciarul Timişoara, Anastasie Berzescu
consemna în wcrimi şi sânge. Rezistenţa anticomunistă armată din Munţii
Banatului, Timişoasa, 1999, următoarele: ,,Într-o bună zi, cu noaptea în
cap, se deschide cu zgomot uşa camerei şi ne anunţă să ne luăm bagajele ţi
să ieşim afară. [... ] Unul câte unul, cum eram strigaţi după tabel, eram
conduşi la butucul cu lanţuri. Nu toţi au fost legaţi în lanţuri. Numai aceia
care erau consideraţi mai periculoşi şi şefii de loturi. Eu am fost legat în
lanţuri împreună cu părintele loja Sinesie, din comuna Rănuşa, jud. Arad.
Era un om blând şi bun, cu multă dragoste faţă de om şi cu multă credinţă
în Dumnezeu. Suntem amândoi ferecaţi în lanţuri grele. Cătuşele erau
groase şi late, reci, ca-n timp de iarnă. Părintele loja Sinesie era legat de
piciorul stâng. Trebuia să fim foarte atenţi şi să păşim deodată amândoi,
că altfel ne împiedicăm, sau ne trăgeam unul pe altul. Aşa ne-am dus
zilele legaţi în cătuşe şi lanţuri grele. Aşa am dormit, aşa am mers
împreună la WC. Ne uitam unul la altul cu resemnare şi cu speranţa că
odată vom scăpa. Blândele priviri ale părintelui Sinesie mă încurajau. Era
mai bătrân ca mine".
Părintele
Constantin Voicescu, unul din supravieţuitorii
tuberculoşilor de la Târgu Ocna, a relatat că „nu de puţine ori părintele
loja, alături de Gherasim Iscu, Viorel Todea şi Varlaam Lica îi asista
religios pe fraţii de suferinţă, prin diferite slujbe, mai ales prin taina
spovedaniei [... ] şi îndeosebi prin Sf. Împărtăşanie, adusă de afară prin
Pavel Vesa, Clerici cărturati de altădată, Ed. Gutenberg Univers, Arad, 2008, p. 476-478;
http://5.2.132.65/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici/l/l%2002.%2011
adi%20-%20Ionel/Ioja%20Sinesie%20Romul/, accesat 28.12.2015.
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purtarea de grijă a lui Dumnezeu. Majoritatea celor care au murit au
primit Sfânta Cuminecătură. Toate acestea se săvârşeau pe ascuns,
ferindu-ne de ochii administraţiei şi de urechile turnătorilor" 133 .
Marcel Petrişor în memoriile sale a consemnat despre „ popa loja
Sinesie, de prin părţile Aradului", următoarele: ,,Auzindu-i cum discutau
/ preoţii catolici s.n./ cu alţi tineri, despre Dumnezeu, dogme şi adevăruri
mai puţn înţelese de el, ieşi de pe triciul lui şi le zise, privindu-i umil: Iertaţi-mă cinstiţi părinţi! Eu sunt cel mai prost popă ortodox din lume şi
aş dori să-mi spuneţi şi mie ceva teologhie, că ... Şi din ochi i se revărsă
atâta lumină încât părinţii iezuiţi rămaseră muţi ... " 134 .
Modestia, bunul simţ, dar şi dorinţa de a se bucura de cunoştinţele
din domeniul teologiei l-au caracterizat chiar şi în anii grei ai suferinţei
din timpul detenţiei.
Chiar dacă asupra locului şi cauzei decesului planează
încertitudini, totuşi acesta a rămas un simbol al ascetului, reprezentând o
autentică oază de spiritualitate într-un deşert al suferinţei.
Preotul

Lazăr

loja (21 aprilie 1899-3 iunie 1973).
Repere biografice 135

Lazăr

loja s-a născut în localitatea Rănuşa
Gudeţul Arad), la 9/21 aprilie 1899, în sâmbăta lui
Lazăr, în familia preotului Sinesie şi a soţiei sale,
Maria, născu tă Crişan, originară din Dezna. Actul de
naştere, cu nr. 10, din 28 august 1899, a fost eliberat de
Oficiul Parohial Ortodox Român din Rănuşa136_
Creştinarea a fost săvârşită la Biserica Ortodoxă
„Sfinţii Mihai şi Gavril" din satul natal de către preotul
TerentieNonu 137, în prezenţa naşului Pavel IojaBs_
Constantin Voicescu, Via/a religioasă în închisoarea Târgu Ocna (1950-1954), în Memoria ca
de justifie. Comunicări prezentate la Seminarul de la Sighetu) Marmaţiei (10-22 iunie
1994), 1994, p. 187, cf. A.N. Petcu, ,,loja Sinesie", p. 381-382.
134 Marcel Petrişor, Trecute viefi de domni, de robi şi de tovarăşi, Ed. Vremea, Bucureşti, 2008,
p. 59.
135 Sub acest titlu a apărut integral în Felicia Aneta Oarcea, ,,Preotul Lazăr loja (21 aprilie
1899-3 iunie 1973). Repere biografice", în Administraţie românească arădeană - ASTRA
arădeană rediviva, Arad,,, Vasile Goldiş" University Press, 2015, pp. 624-632.
136 Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Arad (S.J.A.A.N.), Fond Inspectoratul Şcolar al
Judeţului Arad (F.I.Ş.J.A.). Dosare personale, nr. inv. 100, dos. 28 I/30, f. 1.
137 Terentie Nonu (1862-1899) a fost preot şi învăţător în localitatea Moneasa în perioada
1886-1899. Detalii vezi: Felicia Aneta Oarcea, Spiridon Groza, Moneasa. Monografie istorică,
Ed. Gutenberg Univers, Arad, 2007, p. 166.
138 S.J.A.N.A., F.I.Ş.J.A., dos. 28 I/30, f. 9.
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Dragostea pentru carte, cultivată în familie, aprecierea vremurilor
în care viaţa şcolară şi culturală românească aveau să cunoască afirmarea
mai ales după 1918 au pecetluit destinul copiilor familiei preotului Sinesie
loja. Fiind penultimul din cei 13 copii, acesta a urmat, între anii
1908/1909-1911/1912, cursurile Şcolii Romano-Catolice din Moneasa.
Documentul care certifică această perioadă a fost o copie după Certificatul
şcolii primare tradus din ungureşte în româneşte, originalul fiind datat la
16 august 1912139_
A continuat să studieze la Liceul din Beiuş (1912/1913-1915/1916),
după cum reiese dintr-o copie a Testimoniului şcolar, eliberat la 3 iunie
1916140 . Perioada preparandială arădeană, 1916/1917 - 1919/1920, i-au
încununat eforturile intelectuale. Timp de şapte luni (15 mai-18 decembrie
1918), Lazăr loja a fost nevoit să întrerupă studiile din pricina mobilizării
sale pe front.
Nu ştim dacă a solicitat acest lucru 141 . Cert este că avea deja 18 ani
împliniţi fapt ce-i conferea dreptul ca după terminarea ostilităţilor să reia
studiile dacă îndeplinea condiţiile impuse prin Ordinul nr. 90312/1917. Ei
erau examinaţi de o comisie a Institutului Teologic-Pedagogic, formată
din medic, director, profesori, care să certifice că starea lor fizică şi psihică
nu afecta integritatea profesională142_
Prefacerile de după Unirea din 1918, dorinţa dascălilor de a avea
un statul bine consolidat şi venituri stabile, au generat schimbări
semnificative. În cadrul adunărilor generale din 1 iulie 1919 şi 29 ianuarie
1920, dascălii au hotărât elaborarea unui memoriu în care să solicite
etatizarea urgentă a şcolilor 143 . S-a definit conceptul de şcoală naţională.
Revizorul şcolar Iosif Moldovan prin conţinutul Circularei din 31
octombrie 1919 a subliniat următoarele: ,,Şcoala naţională este o instituţie
comună, ea nu este a statului, a comunei sau a confesiunei în parte, ci este
a tuturora, a întreg neamului românesc. Noi nu vom mai fi numai a
comunei, nici numai ai bisericii sau numai ai statului, ci vom fi învăţătorii
poporului, care alcătuieşte comuna, statul şi biserica" 144 . În această
atmosferă, în toamna lui 1920, Revizoratul Şcolar din Arad a cerut ca
fiecare unitate de învăţământ să fie prevăzută cu steagul tricolor
Ibidem, f. 14
140 Ibidem, f. 17
141 Ibidem, f. 5-6.
142 Felicia Aneta Oarcea, Şcoala şi societatea în comitalul Arad (1867-1918), Ed. Gutenberg
Univers, Arad, 2011, p. 331; Biserica şi Şcoala, Arad, XLI, 1917, nr. 32, 6/19 august, p. 260.
143 Vasile Popeangă, ,,Învăţământul din judeţul Arad între anii 1919-1924", în Anuarul
Liceului Pedagogic Arad pe anul şcolar 1968/1969, Arad, 1970, p. 122.
144 Virgil Bradin, Şcoli româneşti din Arad - Pârneava de la începuturi până în 1947, voi. I, Ed.
Promun, 2008, p. 268.
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românesc, cu sigiliul Statului, portretul regelui şi reginei, precum şi harta
României 145 .
Vechile prescripţii referitoare la numirea învăţătorilor s-au păstrat.
După obţinerea diplomei de „calificaţiune", cea cu numărul 460, din 14
iunie 1920, Lazăr loja s-a întors în satul său natal, unde a slujit ca dascăl în
perioada 15 noiembrie 1920 - 1 noiembrie 1921, fiind numit prin Decretul
Ministerului Instrucţiunii, nr. 32070/1921, din 29 octombrie 1921 146 • La
scurtă vreme, el a fost obligat să presteze serviciul militar la Şcoala de
Subofiţeri din Craiova, de unde a fost eliberat cu gradul de sublocotenent
la 1 octombrie 1921. De a tunci şi până la da ta de 23 august 1923 s-a
dedicat atât meseriei de dascăl cât şi propriei perfecţionări. În următorii
ani, a fost numit învăţător în localitatea Sălăjeni, de către Ministerul
Instrucţiunii prin Ordinul nr. 32070/1921 v11 47 _
Împlinirea în viaţa personală avea să fie marcată de căsătoria sa cu
Elisabeta Brad, înfăptuit~ la 10 noiembrie 1921. Originară din Rănuşa,
acesta era fiica pădurarului Maxim Brad şi a soţiei sale Etelka Farkas,
născută la 28 decembrie 1902. Martorii care au asistat la ceremonia lor
religioasă au fost Rafila Teodosie şi Milian George, ambii din Dezna.
La nici doi ani, avea să-i dăruiască pe unica lor fiică Cornelia
Drosida, născută la 12 aprilie 1923 148 •
Tot în anul amintit anterior, după absolvirea Academiei Teologice
din Arad, Lazăr loja a fost hirotonit preot la Biserica Ortodoxă din
Sălăjeni 149 , unde îşi va îndeplini misiunea duhovnicească timp de 16 ani,
fiind totodată învăţător şi director de şcoală, fapt certificat de atestatul de
serviciu eliberat la 16 mai 193915°.
Din 1939 până în 1952, acesta a îndeplinit cu dăruire activitatea
sacerdotală în Parohia din Moneasa. Continuator al tradiţiei preoţeşti,
iubit şi apreciat de localnici, părintele Lazăr a contribuit prin dăruire şi
talent la creşterea numărului credincioşilor, care frecventau duminecă de
duminică sfântul lăcaş. Devenită neîncăpătoare, părintele Lazăr a propus
consiliului bisericesc mărirea lăcaşului de cult. Fondurile au fost obtinute
prin valorificarea masei lemnoase din pădurea comunală, urbarială şi a
bisericii şi, mai puţin, de la credincioşi. Însuşi părintele Lazăr a renunţat la
salariul său,timp de doi ani, cât a durat reconstrucţia noului lăcaş (1941I

145 ***, Şcoala Generală

„Caius Iacob" Arad la cumpăna unui sfert de veac. Monografie, Ed.
Promun, Arad, 2012, p. 63.
146 S.J.A.N.A., F.l.Ş.J.A., dos. 281/30, f. 19.
147 Ibidem, f. 5-6, 20, 22-23.
14B Ibidem, f. 10-12.
149 Preot dr. Pavel Vesa, Clerici cărturari arădeni de altădată, p. 475.
1so S.J.A.A.N., F.l.Ş.J.A., dos. 28 1/30, f. 23.
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1942). Din vechiul edificiu ecleziastic s-au mai păstrat doar o parte din
pereţii laterali şi din fundaţie. Efortul voluntar al enoriaşilor a fost
remarcabil, mai ales că, edificiul a fost ridicat în anii grei ai celui de-Al
Doilea Război Mondial. Noua eclezie a fost sfintită, în toamna anului 1942,
spre marea mulţumire a comunităţii locale.
Intelectualitatea sătească a fost implicată în viaţa comunităţii nu
numai prin prisma atribuţiilor profesionale. Astfel, în conformitate cu
dispoziţiile Legii pentnt organizare. judecătorească, publicată în Monitontl
Oficial nr. 258 din 3 noiembrie 1943, dată la ordinele mareşalului Ion
Antonescu, primăriile aveau obligaţia de a constitui Sfaturi de Împăciuire
din care să facă parte persoane de vază ale comunei. Lista cuprindea
preoţii şi învăţătorii din sat, precum şi 10 locuitori cu vârstă până în 40 de
ani, ştiutori de carte, cetăţeni români, care se bucurau de apreciere în
sânul comunităţii. Printre ei s-a numărat şi preotul ortodox Lazăr loja, care
a colaborat cu Bărbuceanu Gheorghe (învăţător, director), Condea Pavel,
Şodinca Ioan, Ciupertea Ioan Nuţu, Groza Simeon, Groza Florea (Vanti),
Dragoş Florea, Dragoş Dănilă, Şodinca Pavel, Groza Găvrilă, Groza Florea
(Adam) 151 . ,,Aceste sfaturi au drept scop, aşa cum le arată şi numele lor, să
dea îndrumări şi să caute să obţină împăcarea părţilor în neînţelegerile
dintre locuitorii aceloraşi comune, purtând asupra pretenţiilor în bani,
bunuri mobile sau lucrări, până la valoarea de 10.000 lei inclusiv, în afară
de procente, precum şi în acelea relative la: lovituri, ameninţări, calomnii,
injurii, strămutări de hotare şi desfiinţări de semne de hotar, tulburări de
posesie şi stricăciuni aduse bunurilor altuia/ stricăciuni aduse holdelor,
obiectelor casnice ori locuinţelor...". Primăriile erau obligate a pune la
dispoziţia Sfatului o sală de şedinţă în care pe masă trebuia să fie o cruce.
În cadrul acestora, notarul îndeplinea funcţia de secretar al acestui
organism, revenindu-i, de asemenea, sarcina de a păstra în condiţii optime
arhiva, adică să fie păstrată într-un dulap, în sala de şedinţe, închis cu
cheia; etc. Acest Sfat avea la dispoziţie toate codurile şi legile de procedură
penală 152 .
Locuitorii cu o situaţie materială bună au fost obligaţi în anul 1944
să primească persoane refugiate. Conform Planului de primire al refugiaţilor,
preotul Lazăr loja a primit în 26 iunie pe ruda lor, Jiva Ileana cu fetiţa ei
de 5 ani, domiciliate în Timişoara1s3.
I

Arhiva Primăriei Moneasa (A.P.M.), Planul de exploatare al păşunii comunale, Asociaţiei de
sau Composesoratului Urbarial din comuna Moneasa, Ocolul Agricol Sebiş, judeţul Arad,
pe anul agricol 1943-1944, f. 598,600.
152 Jbidem, f. 605-609.
153 A.P.M., Planul de primire al refugiaţilor, dos. 1/1944, f. 80, 81, 85.
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Din Procesul verbal, încheiat la 27 septembrie 1946 de către notarul
Iustin Eugen Popa, reiese că autorităţile din Rănuşa, prin reprezentanţii
săi, primarul Terentie Iabob, învăţătorul Ioan Dobre şi preotul Lazăr loja,
au făcut colectă pentru regiunile înfometate şi au întocmit dosarul de
plasare a copiilor înfometaţi 1 54.
Cu prilejul Adunării generale a obştii săteşti desfăşurată în 18
ianuarie 1947, în incinta edificiului şcolar din Rănuşa, la care au participat:
preotul Lazăr loja, preotul Sinesie loja, învăţătorul director Ioan Dobre,
Iosif loja, preşedintele organizaţiei Frontului Plugarilor; Aurel loja,
reprezentantul Partidului Naţional Popular; Ştefan loja, reprezentantul
P.S.D.; Ioan Bortiş, reprezentant P.C.R.; precum şi localnici155 s-a hotărât
împărţirea în mod egal a celor 160 ha de pădure comunală tuturor celor
îndreptăţiţi şi care aveau posibilitatea de a achita comunei valoarea
materialului lemnos, stabilită de organele silvice şi de comisia specială din
care au fost desemnaţi să facă parte comerciantul Lazăr loja, primarul
Terentie Iacob şi notarul Iustin Eugen Popa. Cu acest prilej, s-a dezbătut
problema legată de extinderea pădurii comunale cu încă 50 jugăre din cea
a Statului, de soluţionarea ei urmau să se ocupe primarul şi notarul 156 .
Composesoratul Urbarial Local a fost dat consimţământul ca o
porţiune din averea sa să fie plantată cu puieţi. În 30 ianuarie 1947, s-a
decis faptul că de parchet beneficiau familiştii cu gospodării, care
figurează cu impuneri la Stat, cu domiciliul în perimetrul comunei de cel
puţin 2 ani. Coloniştii erau privaţi de acest dreptis 7 _

Idem, Registrnl de activitate pe 1946/1947 al ad-ţiei generale comunale Rănuşa, f. 15.
Locuitorii care au participat la Adunarea generală din 18 ianuarie 1947 au fost: Iosif
Condea (nr. 12), Gheorghe Condea (nr. 21), Nicolae Bortiş (nr. 21), Ioan Bortiş (nr. 44),
Pavel loja (nr. 18), Pavel Lupşa (nr. 7), Todor Codruţ (nr. 10), Valentenie Bacoş (nr. 110),
Pavel Groza (nr. 70), Constantin Jidoi (nr. 68), Matei Roman (nr. 34), Iosif Farco (nr. 79),
Augustin Faur (nr. 109), Roman Moţ (nr. 101), Augustin Faur (nr. 109), Florian Bortiş (nr.
94), Terentie Ţolea (nr. 34), Toth Francisc (nr. 18), Ilie Brad (nr. 89), Sinesie loja (nr. 102),
Augustin Spătăcean (nr. 7), Ioţa loja lui Caiman (nr. 13), Valentin loja prin Bortiş Toader
(nr. 11), Eftimie Brad (nr. 90), Petru Ciupertea (nr. 4), Ioan Mâmea (nr. 99), Terentie Coşa
(nr. 35), Petru Ana (nr. 78), Lazăr loja Rusu (nr. 80), Terentie loja (nr. 8), Todor Moţ (nr. 2),
Ioan loja (nr. 88), Etelca Brad (nr. 9), Terentie loja (nr. 83), Aurel loja (nr. 184), Ştefan
Mârnea (nr. 105), văd. Elisabeta Hant (nr. 94), Mihai Crişan (nr. 107), Ioan Druia (nr. 73),
Moisă Tică (nr. 76), Iosif Codruţ (nr. 104), Anton loja (nr. 74), Ioan Ambrosie Brad (nr. 23),
Floare Iacob (nr. 92), Iosif Druia (nr. 35), Ioan loja (nr. 49), Iosif Mâmea (nr. 64), Pavel
Crişan (nr. 66), Mihai Greucean (nr. 108), Ghenadie Jidoi (nr. 96), Viorel Pop (nr. 98), Ştefan
Bercea loja (nr. 95), Vasile Ţolea (nr. 45), Vasile Lia Dragoş, Ioan Barbură (nr. 20), Dănilă
Copil (nr. 74), Terentie Crişan (nr. 41), Todor Druia, Toma Hopârda şi Ioan Ana.
156 A.P.M., Registrnl de activitate pe 1946/1947 al ad-ţiei generale comunale Rănuşa, f. 24-27.
157 Ibidem, f. 28.
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Urmare a demersurilor făcute de preotul Lazăr loja, în şedinţa din
20 aprilie 1947, aleşii locali au stabilit că din suma rezultată în urma
vânzării lemnelor să fie executate lucrări de construcţie la biserică, şcoală,
etc1ss.
Ca dascăl şi preot a beneficiat de următoarele venituri salariale
până în 1942, consemnate de acesta în Fişa de pensiune, înfiinfatii prin
Decretul-Lege nr. 2207, publicat în Monitorul oficial nr. 180 din 7 august
1937159 :
Salariul de bază
Venituri
de la stat
locale
lei bani lei
bani
161 64
25
-

-

-

600

-

Perioada: 15.11.1920 - 01.11.1921
Adaos de
război
familiar
scumpete
lei
212

-

Salariul de bază fără adaosuri
Perioada
15.11.1920 - 31.10.1921
1.11.1921 - 31.08.1923
1.11.1923 - 31.03.1925
1.04.1925 - 31.12.1925
1.01.1926 - 31.12.1929
1.01.1930- 31.12.1930
1.01.1931 - 31.12.1931
1.01.1932 - 31.12.1932
1.01.1933 - 31.12.1933
1.01.1933 - 31.03.1936
1.04.1936 - 30.11.1937
1.12.1937 - 31.07.1940
1.01.1941 - 30.09.1941
1.10.1941 - 30.09.1942

bani
50

-

lei
33

bani
30

Veşminte

bani

lei

-

01.11.1921 - 23.08.1923
200
1.11.1921

-

serviciu

lei I bani lei I bani
41 I 60
66 I 66
5.12.1920 - 31.10.1921

-

I-

-

I-

Suma de bani
333,33 lei
600 lei
700 lei
875 lei
4.700 lei
5.200 lei
3.650 lei
3.1951ei
3.350 lei
3.700 lei
4.250 lei
5.950 lei
3.150 lei
3.151 lei

Implicat în viaţa comunităţii locale, iubit şi apreciat, părintele
nu a fost scutit de suferinţe cauzate de schimbarea regimului politic.
În luna ianuarie a anului 1949, bănuit că ar fi simpatizat cu mişcarea
legionară - mai ales că, nepotul său, Sinesie loja (1916-1958)160, preot în
parohia din satul Valea Mare, comuna Gurahonţ, a fost legionar - ,, popa
Lazăr" a fost arestat timp de şase luni, pe motiv că era „duşmanul statului

Lazăr

Ibidem, f. 32-33.
S.J.A.N.A., F.I.Ş.].A., dos. 28 1/30, f. 2.
Detalii despre viaţa şi activitatea părintelui Sinesie loja (1916-1958) vezi: Preot dr. Pavel
Vesa, Clerici cărturari de altădată, p. 475-478.
447

15s

159
160

https://biblioteca-digitala.ro

I

I

'

I

I

I

.

I

I

'
I

j
I

I

j

I

'

•

I

'

I

f

f

I

I

I
f

: :I .Y.3
I

I
t

~

I

I

I

I

I

I

https://biblioteca-digitala.ro

comunist". În urma anchetelor şi torturilor la care a fost supus, pentru că
nu s-au găsit motive de acuzare a fost eliberat161 . Bătrânii satului
povestesc cum într-o zi de duminică, ziua în amiaza mare, a fost ridicat
„ popa Lazăr" şi „dus cu duba". Monesenii îşi aduc aminte că, după
jumătate de an, a revenit în timpul unei slujbe, într-o zi de duminică. În
timpul detenţiei, a fost înlocuit de preotul din Slatina. Părintele Lazăr era
slăbit, palid, cu fire de păr albe, iar pe faţă îi curgeau lacrimile162 .
Îmbătrânise cu zece ani. Detentia i-a marcat tot restul vietii.
Ultima parte a activităţii harice a desfăşurat-o, până la pensionarea
sa, în 1961, în satul Rănuşa. Şi după pensionare a continuat să
îndeplinească misiunea preoţească. De câte ori era anunţat că exista vreo
parohie prin împrejurimi fără preot, duminica se urca pe bicicletă şi
pornea într-acolo pentru a oficia Sfânta Liturghie. Spre exemplu, în anii
1960-1962, postul de preot al parohiei din Moneasa a fost vacant.
În conivenţa atribuţiile preoţeşti, acesta a oferit consiliere
persoanelor aflate în situaţii dificile, a oferit îndrumări medicale şi a
susţinut familiile nevoiaşe cu alimente şi bani. Bun cunoscător al situaţiei
materiale a monesenilor, la botezuri, cununii şi înmormântări, nu
pretindea plată.
Era cunoscut ca o persoană zâmbitoare, glumeaţă, respectuoasă,
indiferent de categoria socială, etnică sau apartenenţă religioasă.
Duminica sau în zile de sărbătoare, după slujbă, avea răbdarea şi plăcerea
de a sta de vorbă cu credincioşii.
S-a stins din viaţă în data de 3 iunie 1973. Ca un ultim gest, ,,popa
Lazăr" şi-a exprimat dorinţa ca, în timpul coborârii sicriului în mormânt,
să fie intonat imnul„ Tricolorul". Dorinţă i-a fost îndeplinită 163.
Acuitatea, probitatea morală şi o scară a valorilor clădită pe fondul
unei personalităţi puternice i-au asigurat un loc aparte în rândul
dascălilor şi a preoţilor din vremea sa.
I

I

Preot dr. Pavel Vesa, Clerici cărturari de altădată, p. 475.
Interviu cu d-na Maria Groza, locuitoare din Moneasa; Felicia Aneta Oarcea, Groza
Spiridon, op. cit., p. 42-43.
163 Informaţie orală primită de la familia preotului loja Lazăr din Rănuşa.

161

162
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Cornelia Dobre (1923-2003).
Repere biografice
Unicul copil al preotului loja Lazăr, Cornelia
Dobre, s-a născut la 5 aprilie 1923. A urmat
cursurile şcolii primare din localitatea Rănuşa. A
continuat studiile gimnaziale la Liceul de Fete
,,Elena Ghiba Birta" din Arad, absolvind în 1942. Sa înscris la Facultatea de Matematică a Universitătii
din Cluj-Napoca, apoi la Timişoara, în perioada
ocupării vremelnice a Ardealului de Nord de către
I

hortişti.

Cariera didactică şi-a început-o la Liceul de
Fete din Dej, în anul şcolar 1946-1947. Înfiinţarea
claselor gimnaziale la Moneasa, a determinat-o în anul şcolar 1948-1949, la
solicitarea părinţilor şi a organelor de conducere locale, să părăsească
Dejul, venind acasă şi predând la clasele V-VII ore de matematică şi alte
discipline. La acea vreme, era singura profesoară calificată.
De la început, a probat înaltul nivel de pregătire profesională şi
tact pedagogic, îmbinând foarte bine exigenţa cu bunătatea. În calitate de
dirigintă, foştii săi elevi îşi amintesc cu admiraţie de sfaturile părinteşti, pe
care le-au primit de la tânăra, pe atunci, şi frumoasa, domnişoară dirigintă
Cornelia loja. Era un adevărat părinte pentru elevii săi.
Redăm o scurtă portretizare realizată de fosta sa elevă Irina Groza,
căsătorită Dragoş: ,,Îmi amintesc cu drag de iubita noastră profesoară de
matematică şi fizică şi, totodată, dirigintă. N-am să uit niciodată ziua de
25 mai 1949, când eram la şcoală în clasa a VI-a şi trebuia să dăm teza la
matematică, am fost anunţată că trebuie să plec acasă urgent, pentru că
mama mea decedase după o grea suferinţă. La 13 ani ai mei rămăsesem
singura femeie în casă alături de tata şi trei fraţi, fiind obligată să rezolv
toate problemele gospodăreşti. De la această dată domnişoara dirigintă a
devenit protectoarea mea, mângâindu-mă mereu, alinându-mi suferinţa,
dovedindu-mi o iubire de mamă. Chiar după transferarea ei de la Şcoala
din Moneasa se interesa de soarta mea. Visasem şi eu să urmez mai
departe, după terminarea gimnaziului un liceu, dar acest vis nu s-a mai
putut împlini. Cât a trăit, am stimat-o şi de când a murit, o păstrez în
memone.
În funcţie de capacitatea intelectuală şi înclinaţia fiecărui elev,
Cornelia Dobre, la finele anului şcolar 1949-1950, când a absolvit prima
clasă a VII-a de gimnaziul a cărei dirigintă era, personal, pe cei care au
•

li
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dorit să urmeze un liceu sau şcoală profesională, i-a însoţit şi i-a înscris la
concursul de admitere.
Din nefericire, Cornelia loja, în anul şcolar următor, 1950-1951, nu
şi-a mai putut continua activitatea didactică, fiind transferată la cea din
Bârzava, pe motiv că era fiica preotului Lazăr loja, ce păstorea Biserica
Ortodoxă din Moneasa şi în acest caz nu ar face o educaţie materialistdialectică antireligioasă elevilor.
A rămas, la Bârzava, până în 1953, când s-a căsătorit cu maiorul
Constantin Dobre, pe care l-a urmat în Oradea.
În 1956, a dat naştere primului copil. Având nevoie de sprijinul
familiei pentru creşterea acestuia, s-a reîntors în satul natal, unde a
profesat ca învăţătoare timp de un an, după care a predat matermatica la
Şcoala Generală cu Clasele I-VII din Dezna.
În 1961, s-a mutat împreună cu soţul şi cei doi copii la Arad. Aici a
continuat cariera didactică la şcolile generale nr. 5 şi 8, apoi la Liceul
Industrial nr. 5 din Arad. În vara anului 1979, s-a pensionat.
S-a stins din viaţă la 31 martie 2003, în Rănuşa, cu mulţumirea
sufletească a datoriei împlinite. Foştii săi elevi îi păstrează o frumoasă
amintire164 .
Dascălul

Aurel Borlea (1886-?)

Aurel Borlea s-a născut în 8 ianurie 1886, la Buteni. S-a căsătorit în
data de 30 martie 1922, cu Irina Moldovan, de profesie casnică. A depus
jurământul la Revizoratul Şcolar Arad, în 24 februarie 1921. Vorbea şi
scria bine în limba maghiară şi corect în română. A avut patru copiii:
Georgina (20 mai 1908), Aurora (16 martie 1911), Livia (26 septembrie
1913), Melania (2 septembrie 1917), Aurel (3 ianuarie 1923)165_ Au rmat
cursurile Şcolii Primare de Stat din Buteni, între 1900-191 cursurile
pregătitoare ale Şcolii Normale Confesionale Greco-Ortodoxe din Arad,
obţinând în anul 1904/1905 Diploma 1062/1905/Vl/30166_
Şi-a desfăşurat activitatea didactică la şcoala din Bocsig, ca
învăţător provizoriu, între 1 septembrie 1905 - 31 august 1906, desemnat
fiind de Consistoriul din Arad. Aceeaşi autoritate, prin Ordinul 6607 /1906
l-a numit ca titular la Moneasa (1 septembrie 1906 - 20 ianuarie 1913),
Răbăgani (Bihor) (21 ianuarie 1913 - 15 aprilie 1914), Rotăreşti (Bihor, 15
aprilie 1914 - 31 august 1919), Şepreuş (Arad, 1 ocotrnbrie 1920 - 15
Fragmentul a fost publicat şi în Felicia Aneta Oarcea, Spiridon Groza, op. cit., pp. 249251; vezi şi Informaţie orală primită prin bunăvoinţa învăţătorului Lazăr Dobre, din
Rănuşa; Informaţie orală obţinută prin bunăvoinţa d-nei Irina Dragoş, din Moneasa.
165 S.J.A.A.N., F.l.Ş.J.A., Dosare personale, dos. 8B/23, f. 16, 19.
166 Ibidem, f. 19.
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octombrie 1922), Sâmbăteni (15 octombrie 1922 - 31 septembrie 1931).
Între 15 octombrie 1931 - 31 august 1939 a funcţionat la Sâmbăteni 167 .
La Moneasa s-a bucurat de un salariu de 320 cor. de la parohie şi
de o întregire până la 800 cor. din partea Statului. De asemenea, mai
beneficia de 24 m 3 lemne. Din 5/18 februarie 1913, prin Decretul nr.
196/1913, acesta a primit de la Răbăgani (Bihor) 600 cor. de la comuna
bisericească, locuinţă în natură şi lemne la şcoală de 60 cor.1 68 •
La 1 decembrie 1920, prin Decretul nr. 1555/1921 emis de
Ministerul Instrucţiunii, a fost desemnat învăţător titular la Şcoala de Stat
din Şepreuş 169 .
Ministerul Educaţiei Naţionale l-a desemnat director la Şcoala nr.
12, prin Ordinul nr. 206.084/1939, confirmat la 10 noiembrie 1939 de
Revizoratul Şcolar Arad prin Ordinul 7139/1939, unde a predat începând
cu 1 septembrie anul menţionat. În 4 august 1941, acesta a eliberat un
certificat din care reieşea că a funcţionat la Şcoala de Stat nr. 12 din
Micălaca Nouă, din 1 septembrie 1939170_
În perioada 1905-1941, acesta s-a bucurat de următoarele beneficii
salariale171 :
Ordinul
numire,
tranfer,

de

Gradul
şi

Timpul lucrat
De la
Până la

Salariul .primit
bugetat

bază

gradaţia

Reţineri

pentru
pensie

detaşare

Autoritatea: Şcoala Primară de Stat
Bocsig, Arad
Titular
1.09.1905
Moneasa
6607/1906

31.08.1906

50 cor.

Fără

1.09.1906
16.01.1907
1.01.1912

16.01.1907
31.12.1911
20.01.1913

50 cor.
63 cor, 33 fii.
100 cor.

Fără

Titular

20.01.1913

15.04.1914

133 cor., 33 fii.

Titular

15.04.1914
1.01.1915
1.01.1918

1.01.1915
1.01.1918
31.08.1918

133 cor., 33 fii.
133 cor., 33 fii.
150 cor.

Titular
1/3

1.01.1920
1.11.1921

1.11.1921
15.02.1922

787,50 lei
1000 lei

Titular

-

2%

Răbăgan,

Bihor
196/1913
Rotăreşti, Bihor

-

Şepreuş

1555/1921
92/1926

Ibidem,
Ibidem,
169 Ibidem,
170 Ibidem,
m Ibidem,
167
16s

f.
f.
f.
f.
f.

20-21, 33.
24, 26.
28.
20, 34, 36.
39-40.
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10 %

Sâmbăteni

2842/1922

-

152630/1931

1/3
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/5
1/5
1/6

214404/1938
Arad, Şcoala nr. 12
15218/1939
1/6
304/1940
1/6
1/6
1/6
Sursa: nota 171.

15.02.1922
1.01.1927
1.01.1930
1.01.1931
1.01.1932
1.01.1933
1.04.1933
1.10.1934
1.12.1937
1.04.1938

1.01.1927
1.01.1930
1.01.1931
1.01.1932
1.01.1933
1.04.1933
1.10.1934
1.12.1937
1.04.1938
1.09.1939

1000 lei
1000 lei
9250 lei
IO.OOO lei
6950 lei
6092 lei
6250 lei
7000 lei
8000 lei
8.800

1.09.1939
1.08.1940
1.01.1941
1.10.1941

1.08.1940
1.01.1941
1.10.1941
1.11.1941

9850 lei
12.600 lei
12.600 lei
15.800 lei

Actant al aceleiaşi generaţii de dascăli, formaţi la sfârşitul veacului
al XIX-iea şi debutul următorului, prin activitatea sa, Aurel Borlea a
îmbogăţit patrimoniul învăţământului arădean.
Învăţătorul arădean Ştefan Muscă (1884-?)
născut

în 16 ianuarie 1884, la
Cornlăuş, judeţul Arad, în familia agronomilor
Petru Muscă şi Lena Brădean. Naşii de botez
au fost Floare şi Teodor Popa din Cornlăuş, iar
preotul Constantin Popovici172 .
A urmat cursurile Şcolii Primare cu
clasele I-VI din localitatea natală între anii
1891-1898, apoi Şcoala Medie de la Sântana,
doi ani, 1899-1900, de unde i s-a eliberat
18/1899-1900.
În anul
certificatul nr.
1899/1900-1904/1905, a parcurs cursurile
Şcolii Normale Confesionale Greco.:.Orientale
Române Arad, pe care le-a absolvit cu
certificatul nr. 28/1904-1905.
În anul 1906, a obţinut diploma de calificare nr. 1126/1906.
Din 1 septembrie 1905, acesta a fost desemnat învăţător provizoriu
la Rănuşa, apoi a obţinut definitivatul la aceeaşi instituţie, unde a activat
până 1 septembrie 1919, an în care se întoarcea în localitatea natală până la
S-a

172

S.J.A.A.N., F.I.Ş.J.A., Dosare personale, dos. 39M/8, f. 11, 38.
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pensionarea sa pnn Ordinul Ministerului Educaţiei Naţionale, nr.
98788 / 1940173 .
În 30 iunie 1907, a luat-o de soţie pe Aurora Muntean, născută în 12
aprilie 1888, la Buteni, în familia lui Iosif Muntean şi Lenea Bârsan, în
prezenţa martorilor Gheorghe Popa şi Mihai Zimbran din aceeaşi
localitate. Împreună au avut patru copii: Constanţa Paulina Aurora (3
februarie 1909), Hortensia (2 noiembrie 1910-12 octombrie 1922),
Smaranda (7 /20 aprilie 1913), Aurora Silvia Emilia (10/15 mai 1915).
Ultima descendentă, de profesie învăţătoare, s-a căsătorit cu Gheorghe
Nini (născut în 5 septembrie 1910, Micălaca), în 17 octombrie 1937, în
localitatea Comlăuş. Soţia învăţătorului Ştefan Muscă a decedat în 26
octombrie 1916, la vârsta de 28 de ani1 74.
A prestat serviciul militar între 27 iulie 1914-20 decembrie 1915, în
Regimentul 33 Arad, fiind eliberat soldat de rând.
S-a recăsătorit în 23 februarie 1922 cu Marta Budean, născut la
Comlăuş, în 7 septembrie 1892 175_

Mare parte a activităţii sale didactice s-a consumat la Comlăuş.
Acesta a condus destinele şcolii de acolo, în calitate de director şi cadru
didactic, din 1 octombrie 1919 până în 31 augw • 1940176_

Ibidem, f. 3-4.
Ibidem, f. 13-20, 38.
175 Ibidem, 1-2.
~ 76 Ibidem, f. 34.
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Învăţătorul Gheorghe Bărbuceanu (1905-1993) 177

De-a lungul vremii, cercetători şi
cadre didactice, unii martori oculari ai
evenimentelor, au consemnat episoade din
istoria învăţământului arădean. Alţii şi-au
asumat rolul de cronicari ai unei istorii
subiective. Graţie preocupărilor lor, dar şi a
bogatului
material
arhivistic,
putem
reconstrui trecutul şi evoluţia instituţiei
şcolare, regasind, totodată, dascăli care prin
pregătirea lor au susţinut şcoala, tradiţiile şi
cultura românească, indiferent de regimurile
politice.
Exponent al generaţiei de învăţători formaţi în climatul istoric şi
cultural al primelor decenii ale secolului al XX-lea, Gheorghe Bărbuceanu
a dovedit caracterul, tăria şi demnitatea moştenite în familie, cultivate şi
dezvoltate în anii de şcoală.
Născut la 18 (20) decembrie 1905 în localitatea Poiana Pleniţa din
judeţul Dolj, în familia agricultorilor Ion Dincă Bărbuceanu şi Leanca Ioan
D., în vârstă de 40 şi, respectiv, 39 ani, Gheorghe a urmat primele patru
clase în satul natal între anii 1913-1917. Şi-a desăvârşit cariera de învăţător
la Şcoala Normală din Craiova între anii 1920-1926.
.......- -....----.. . .
Conform
obiceiului
vremii - ~==~
CER lflCAT D:itfB ~lRE
. ~ . 1
8;.,t..,....,ri !f..~ nL~r.:.: A9p,
acesta a prestat 1uranunte e m 20 .. ,.·. ,, ·:;.~~ l ·.. ~..-~.--~-~
..:
. b ne
. 1926 ş1. 5 martie
. 1938 1a ; ..ttl~Î
• "''.Q..o~
no1em
·...• -::.,;, 7!r;;;.r........,
.
-7 ·
Revizoratul Şcolar din Arad, precum şi
la Hălmagiu, în 30 octombrie 1930. În
data de 27 iulie 1927, acestuia i-a fost
eliberată Diploma de capacitate pentru
învăţător,
document care-i conferea
drepturi depline de a preda în
A

,

A„ J

.,

învăţământ.

După

Marea Unire, cum Ardealul ducea lipsă de dascăli, a fost
trimis să-şi îndeplinească nobila misiune, alături de alţi foşti colegi, în
judeţul Arad.
În cariera didactică a debutat în luna septembrie a anului 1926, în
localitatea Rănuşa din judeţul Arad. La 28 septembrie, subrevizorul şcolar
Fragmentul a fost publicat integral în Felicia Aneta Oarcea, ,,Învăţătorul Gheorghe
(1905-1993)", în Analele Aradului, I, Ed. University Press „Vasile Goldiş",
Arad, 2015, pp. 649-660.
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de control Lazăr Igrişanu a inspectat şcoala de aici, consemnând printre
altele lipsa de curăţenie, recensământul greşit al populaţiei şcolare realizat
de antecesorul dlui Bărbuceanu, dar şi sarcina dificilă a acestuia din urmă
de face ca procesul instructiv-educativ să se realizeze la standardele
didactice cerute. Acelaşi subrevizorul şcolar de control consemna la 18
ianuarie 1927 că dl învăţător Bărbuceanu se ocupa de pregătire elevilor în
şcoală şi desfăşura cursuri de alfabetizare cu adulţii.
Timp de un an (15 august 1927 - 15 august 1928), a beneficiat de
concediu, fiindcă a fost chemat să satisfacă stagiul militar, obţinând gradul
de sergent T.R. în Regimentul 1 Infanterie. Între 1 septembrie 1926 - 1
septembrie 1933, a fost numit ca învăţător titular, în mod provizoriu, la
Rănuşa, iar între 1 septembrie 1933 - 1
septembrie 1937, acesta a fost detaşat ca titular
definitiv la şcoala din Moneasa. Pe o perioadă
de o lună a fost transferat la cea din Sebiş (1
septembrie 1937-1 octombrie 1937), după care a
revenit la Moneasa. Prin Decretul regal cu nr.
3209, din 1 ianuarie 1932, i s-a acordat titlul de
învăţător definitiv17B_
În 7 august 1933, acesta s-a căsătorit cu
învăţătoarea reformată, din Zerind, Elisabeta
Molnar179, născută la 18 martie 1900, în familia
lui Alexandru Molnar şi Iulianei Kepir6.
Martorii au fost învăţătorul Ioan Dobre din

S.J.A.A.N., F.I.Ş.f.A., Dosare personale, dos. 4b/19, f. nenr.
Ibidem, dos. 4b/20, f. nenr. (Elisabeta Molnar, căsătorită Bărbuceanu, a urmat clasele I-V,
1906-1911, la Şcoala Primară Confesională din Zerindul Mare, conform Certificatului nr.
1/1911, Şcoala Civilă de Stat pentru Fete din Giula, conform Certificat nr. 81/1915, 19111915; Şcoala Normală Confesională Reformată din Oradea, conform Diploma 230/1919,
din 20 iunie 1919. Diploma a fost nostrificată în anul 1921, conform Certificatului nr.
283/1921. A fost învătătoare în: Botfej (Bihor): 1 septembrie 1919-31 decembrie 1920;
Zerindul Mare (Arad): 9 ianuarie 1921-31 octombrie 1924, prin Ordinul de numire al
Secretariatului General Cluj, nr. 32240/1920; Poiana Mare (Doljiu): 1 noiembrie 1924-31
august 1926, prin Ordinul de numire nr. 326/1925 al Revizoratului Şcolar; Odvos (Arad): 1
septembrie 1926-31 august 1930, prin Ordinul de numire nr. 117349/1926, 124604/1927,
65490/1928 al Miniterului Instrucţiunii; Moneasa (Arad) ' septembrie 1930, prin Ordinul
de numire nr. 7048/1930. La inspectiile efectuate, 25 _. uarie 1940, Moneasa, P. Ugliş,
calificativ: foarte bine; 9 aprilie 1940, Petre Ugliş, calificah,: foarte bine; 15 octombrie 1942,
Crucin Vasile, calificativ: bine; 14 ianuarie 1943, Crucin Vasile, calificativ: bine; 22 ianuarie
1944, Radu Dimitrie, calificativ: bine; 15 august 1944, Vârtaciu Ion, calificativ: foarte bine; 4
decembrie 1944, Radu Dimitrie, calificativ: foarte bine; 6 februarie 1944, Radu Dimitrie,
calificativ: foarte bine.)
178

179
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şi Iustin E. Popa, subnotarul din Dezna.
Împlinirea în viaţa personală avea să-i aducă satisfacţii şi în plan
profesional. Soţia sa i-a stat alături şi l-a susţinut în activitatea didactică şi
directorală. Ambii au depus eforturi pentru ca la şcoala din Moneasa
procesul instructiv-educativ să se desfăşoare în condiţii optime. Buni
gospodari şi apreciaţi pentru profesionalismul şi devotamentul de care au
dat dovadă, soţii "Bărbuceanu şi-au înscris numele în nepreţuita istorie a
învăţământului arădean. Asemeni altor dascăli ai perioadei interbelice, ei
au înţeles şi promovat valorile culturale şi tradiţiile româneşti.
Directorul Gheorghe Bărbuceanu a organizat numeroase activităţi
culturale. Spre exemplu, în ziua de 8 iunie 1937, s-au desfăşurat
manifestări culturale şi religioase, cu prilejul ridicării pavilionului. După
sfinţirea făcută de preotul Marcu, la care au participat elevii şcolii primare
îmbrăcaţi în costume strejăreşti, acesta a ţinut un discurs despre Înfiinţarea
străjeriei. După amiază, s-a derulat spectacolul oferit de elevii aceleiaşi
institutii de învătământ, îndrumati de învătătoarea Elisabeta Bărbuceanu,
constând din poezii, cântece şi dansuri naţionale. Spre seară, s-a aprins
tradiţionalul foc strejăresc. Programul a fost asistat de personalităţi din
domeniul administrativ şi ecleziastic. Din partea armatei a participat
locotenentul Florian Groza, din Divizia Art. Căi., care a contribuit din plin
la edificarea culturală a localitătii sale natale1so.
Recomandările făcute de inspectorul şcolar Ioan Cioată şi Dimitrie
Radu dlui Gh. Bărbuceanu pentru a se înscrie la grdul II au fost
următoarele: ,,Posedă titlul definitiv în temeiul examenului la care a
obţinut media generală 8,50, de la 1 ianuarie 1932. A avut sub conducerea
sa clase ce aparţin ciclului al doilea de învăţământ... Elevii de sub
conducerea d-sale au făcut împletituri de hârtie, cioplituri şi sculptură în
lemn, cartonaj, modelaj, etc. A avut o frecvenţă de 70% în clasele la care a
predat, datorită nu lipsei sale de energie, ci împrejurărilor cu totul vitrege
în care a funcţionat şcoala primară în anii 1931-1933, când se făcea
propagandă puternică pentru desfiinţarea claselor V-VII, îndemnându-se
părinţii să nu-şi trimită copii la şcoală .... Atât la şedinţele cercului cultural
cât şi la diverse întruniri învăţătoreşti, a ţinut următoarele conferinţe: Spiru
Haret, Educaţia morală la Pestalozzi, Influenţa poeziei populare, Cum aplicăm cu
succes obligativitatea, Şcoala activă, Intuiţia în învăţământul primar ... Are cor
şcolar. A înfiinţat bibliotecă populară şi lucrează stăruitor pentru sporirea
numărului volumelor. E pe cale de a înfiinţa cooperativă cu elevii. Are o
foarte frumoasă gospodărie şcolară. Edificiul cu două sale de învăţământ,
înzestrate cu mobilier suficient întreţinut în perfectă curăţenie, grădiniţă

Slatina

'

'

I

I

I

180

„Serbare strejărească la Moneasa", în

Ştirea,

1937, Arad, 11 iunie, p. 3.
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de flori în faţa localului, pomi roditori sădiţi din loc în loc, grădină de
legume şi zarzavaturi, parcelată cu îngrijire, curtea foarte curată" 181 .
La 1 septembrie 1941, i s-a acordat gradul II în învăţământ,
confirmat prin diploma emisă de Ministerul Educaţiei Naţionale, Cultelor
şi Artelor cu nr. 68870/1942 şi de Inspectoratul Şcolar, pe cea cu nr.
10167/1942. De asemenea, i s-a acordat gradaţia III prin adresa M.E.N. cu
nr. 246752/1942, emisă şi de Inspectoratul Şcolar pe 1 aprilie 1943, nr.
16.415. Aceaşi Minister i-a recunoscut gradul I la 1 septembrie 1944,
confirmat prin documentul cu nr. 359151/1945 şi prin cel al
Inspectoratului Şcolar cu nr. 2886/1946. M.E.N. a rectificat prin actul cu
nr. 172.744/1946 data înaintării sale la gradul I pe 1 septembrie 1943,
confirmat şi de Inspectoratul Şcolar printr-un altul cu nr. 15156/1946. La 1
aprilie 1946, M.E.N. i-a decernat gradaţia de merit cu nr. 359112/1946,
recunoscută de Inspectoratul Şcolar prin documentul cu nr. 23665/1946.
De-a lungul carierei, dascălul Gheorghe Bărbuceanu a obţinut la
m spec.tiil e şco 1are ca lif1ca ti vu 1 „ f oare
t b me
· "1s2
Şcoala
Data
18.11.1939
26.01.1940
18.04.1939
9.04.1940
21.09.1939
15. Ol. 1943
11.05.1943
Moneasa
11.07.1943
23.10.1943
22.01.1944
15.08.1944
16.07.1944
24.02.1945
7.10.1944
10.09.1946
17.06.1947
Sursa: nota 182.

Nume inspector
Petre Ugliş
Petre Roşu
P. Ugliş
P. Roşu
Crucin V.
Radu Dimitrie
Jugu Dimitrie
Radu Dimitrie
Vârtaciu Ioan

Calificativul

Foarte bine

13.600/1940

Necalificat

Foarte bine

Radu Dimitrie
Ion Diaconescu
Balaban Ioan

Observatii
1700/1940
422/1940

Necalificat
Foarte bine
Foarte bine

2658/1943
11.167/1943
15.202/1943
23.191/1943
2648/1944
16.365/1944
14.187/1944
6437/1945
20.428/1945

-

La 7 aprilie 1941, subinspectorul şcolar Dimitrie Radu a notat
următoarele: ,,Edificiul scalar din două sale de învătământ si locuintă
'
'
,
'
pentru director, formează proprietatea Statului. Din toate punctele de
vedere corespunde cerinţelor. Pretutindeni curăţenie şi ordine. Este
înfiinţată farmacia, cooperativa şi cantina şcolară. Cantina se susţine din
fondurile primite de la Prefectura Judeţului. Cercetând registrele şcolare şi
ale Comitetului şcolar am constatat ordine. Populaţia şcolară recenzată
181
182

S.J.A.A.N.,
Ibidem

F.I.Ş.J.A.

Dosare personale, 4b/19, f. nenr.
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este de 128 elevi, înscrişi 116, iar frecvenţi în mod regulat 119. Amenzile
şcolare se aplică în cazuri foarte rare şi în spiritul legii. Elevii sunt
repartizaţi în 7 clase, pentru două posturi bugetare" 183 .
Conform Fişei de pensiune, în perioada 1926-1941, Gherghe
Bărbuceanu a beneficiat de următoarele venituri lunare de bază, cu
re ţinere d e 10o/co pentru pensie:
Salariul primit
bue:etat

Ordinul de numire, Gradul şi Timpul lucrat
gradaţia
tranfer, detaşare
Până la
De la
Autoritatea: Şcoala Primară de Stat

bază

Rănuşa

97182/1926

Învăţător

1.09.1926

provizoriu
108702/1931

Învăţător

1.09.1928

31.
08.
1927
31.12.1929

600

-

600

-

Titular
Provizoriu

..

147761/1931

12

-

3400

10.

-

2900

31.12.1932
31.03.1933
31.08.1933
31.08.1934

-

.

1.09.1932
1.01.1933
1.04.1933
1.09.1933

-

2900
2550
2550
2550

.

1.09.1934

30.09.1934

-

2550

.

31.08.1935
31.08.1936
31.08.1937

-

..

1.10.1934
1.09.1935
1.09.1936

-

3050
3050
3050

.

1.09.1937

14.09.1937

-

3050

15.09.1937
1.12.1937
1.04.1938
1.06.1938
1.09.1938
1.09.1939
1.08.1940
1.09.1940
1.01.1041
1.09.1941

30.11.1937
31.03.1938
31.05.1938
31.08.1938
31.08.1939
31.07.1940
31.08.1940
31.12.1940
31.08.1941
30.09.1941

-

3050
3500
3500
3700
3700
3700
5100
5100
5850
5850

1.01.1930

Învăţător

1.01.1932

Definitiv

31.
1931
31.
1932

Moneasa

138512/1934

162840/1933

..
gradul 1

.

-

Rănuşa

Moneasa
4988/1934
4719/1935
162840/1936

,,

Sebiş

10332/1937
Moneasa
157009/1937

214.404/1937
158523/1938
157139/1939

150372/1940

200352/1941
Sursa: nota 184.

183

,,

,,

gradul 2
,,
,,
,,

.
,,
,,

.

Ibidem
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-

-

Alături

de comunitate, dascălii au colectat împreună cu elevii lână
în scopul confecţionării flanelelor, ciorapilor şi mănuşilor pentru ostaşii de
pe front. Realitatea a fost consemnată, la 23 octombrie 1943, de
subinspectorul şcolar Dimitrie Radu. În vederea susţinerii soldaţilor,
acelaşi inspector a notat la 16 iulie 1944 că tineretul a fost organizat
conform dispoziţiilor nr. 1115/1944 ale Ministerului Culturii Naţionale
astfel: ,, Tineretul este împărţit în trei unităţi. a/ Unitatea compusă din
tineretul şcolar cls. II-IV cu un număr de 60 elevi sub conducerea
învăţătoarei Demetra Popa, repartizată la această scoală pentru munca de
război; b/ A doua unitate Subcentru extra-şcolar băieţi, la care se adaugă
şi tineretul cls. V-VII, având un număr de 43 este pus sub conducerea dlui
Gherghe Bărbuceanu, ajutat de elevul Dan Cojocaru; c/ A treia unitate,
subcentru extraşcolar de fete cu un efectiv de 59 condus de d-na Elisabeta
Bărbuceanu, ajutată fiind de d-na Florentina Cojocaru, profesoară
Bucureşti, şi repar~ată aici pentru munca de războiu" 184 .
Inspectorul de îndrumare şi control Ioan Vârtaciu a consemnat în
Procesul verbal din 15 august 1944 că sub îndrumarea dlui Gheorghe
Bărbuceanu s-a desfăşurat activitatea de colectare a plantelor medicinale şi
cea de îmbogăţire a cunoştinţelor teoretice ale elvilor prin lecturi,
demonstraţii, excursii. De asemenea, cu subcentrele extraşcolar de băieţi şi
premilitar a venit în ajutorul unei văduve la tăiatul fânului, confecţionarea
unui gard, îndiguirea văii; a organizat împreună cu Căminul de Ucenice o
serbare, în urma căreia s-a obţinut un venit de 7000 lei, bani folosiţi pentru
cantina şcolară. Toţi învăţătorii şi elevii, sub îndrumarea d-nei Colojan, au
organizat serbări şcolare şi au contribuit la colectarea a 10 kg de tei, altele
de muşeţel, coji de cireşe, mentă, coada calului, sunătoare, toate pentru
farmacia şcolii1ss.
Subinspectorul şcolar Ioan Balaban, în urma solicitărilor celui din
Timisoara, Pavel Bosica, a participat la susţinerea gradului I de către
învăţătorul director Gheorghe Bărbuceanu în data de 23 iunie 1945.
Aprecierile faţă de munca neobositului învăţător au fost consemnate de
sus numitul inspector: ,,A condus toate clasele cursului primar şi ale celui
superior între 1926-1930, lucrând cu şapte clase, iar de atunci cu clsasele
IV-VII. Frecvenţa s-a ridicat în medie cu 85-100%. Elevii prezenţi la
examentul de absolvire au fost printre cei mai buni pe centre. A predat
lucrul manual la ciclul superior, deprinzând şi elevii cu lucrarea lemnului,
a pieilor, a cartonului, a pănuşei, etc. A lucrat în condiţii excepţionale
grădina şcolară, în care a plantat şi altoit pomi, cultivă anual legume şi
184
185

Ibidem
Ibidem
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zarzavaturi, iar într-o parte mai puţin productivă - ajutat de d-na
Elisabeta Bărbuceanu - a aranjat o minunată grădină de flori, cu zeci de
varietăţi de trandafiri, pe lângă o mare mulţime de flori cunoscute şi mai
rare .... A iniţiat şi aranjat muzeul şcolar, biblioteca ... , farmacia pusă la
dispoziţia elevilor şi sătenilor, cantina şcolară, ... căminul de zi, cu copii
preşcolari, echipe de colindători Vifleimul şi Pluguşorul. A înzestrat şcoala
cu materila didactic ... Clasele sunt adevărate saloane educative în care
florile şi verdeaţa promovează o atmosferă, de caldă familiaritate". I-a fost
apreciată activitatea culturală şi socială cu următoarele cuvinte: ,,A ţinut
un mare număr de conferinţe publice în cadrul cercurilor culturale ale
Astrei, a campaniilor de culturalizare a maselor, etc. A organizat serbări şi
şezători cu elevii de şcoală, tinerii extraşcolari şi premilitari din venitul
cărora a ajutat pe copii săraci cu haine, încălţăminte şi cărţi. Conduce
Comitetul Ligii Operelor Sociale a cărui activitate a fost elogiată. În cadrul
muncii de război, a venit în ajutorul văduvelor şi a familiilor celor
mobilizaţi. A organizat parastase în amintirea eroilor din comună. Pentru
alinarea suferinţelor fizice ale sătenilor a activat alături de Doamnă prin:
sfaturi, îndemnuri, ajutoare în bani şi medicamente, iar spre combaterea
guşei a obişnuit pe elevi să folosească ceai din frunze de nuc .... Animat de
spiritul de jertfă pentru colegi a donat pe seama Sindicatului Învăţătorilor
din Judeţul Arad, terenul propriu din vatra Staţiunii Climaterice Moneasa,
spre a da posibilitatea edificării unei Case de Odihnă". Lucrarea de gradul
I urma să fie o amplă monografie a localităţii, însă a realizat o schiţă în
care a cuprins Istoricul comunei şi al băilor. Naţionalităţile şi Biserica.
Activitatea sa a fost apreciată cu calificativul „foarte bine" 186 .
Pentru gestul lor de a dona un teren din vatra Băilor Moneasa în
vederea ridicării unei case de odihnă pentru învăţători, în anul 1945,
soţilor Bărbuceanu le-au fost aduse mulţumiri de către Ministerul
Educaţiei Naţionale.

Acelaşi

subinspectorul şcolar Ioan Balaban, aşa cum răzbate din
rândurile Procesului verbal din 17 iunie 1947, l-a felicitat pe dl
Bărbuceanu calificându-l drept unul dintre dascălii vrednici ai
circumscripţiei Sebiş. N. Şerban a consemnat, în Procesul verbal din 27
mai 1948, următoarele: ,,Şcoala are două sale de învăţământ spaţioase, ... ,
cancelarie şi o locuinţă pentru director ... Sala de clasă prezintă un aspect
plăcut, curăţenia exemplară, aranjamentul estetic, sala împodobită cu flori.
Materialul didactic suficient şi bine întreţinut. Elevii se prezintă bine,
curaţi, disciplinaţi şi plini de vioiciune". Încheia prin a sublinia că „Pentru
Arhiva Şcolii Generale „Gheorghe Groza" Moneasa, Registru de inspecţii 1939-1949, f. 3031, 40-41.
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frumoasele rezultate şi pentru devotamentul pus în slujba promovarn
învăţământului, apreciez această activitate cu calificativul „Foarte bine" 187 .
Cu toate acestea, prin adresa cu nr. 12.492, din 10 mai 1949, a
Inspectoratului Şcolar Judeţean Arad, Gheorghe Bărbuceanu a fost
încunoştinţat despre conţinutul Ordinului cu ~- 9/1949, emis în
conformitate cu Decretul Ministerului Învăţământului Public cu nr. 99434,
din 24 aprilie 1949, care făcea referire la delegarea ca director al şcolii în
locul său a dlui învăţător Nicolae Palade 18B.
Scurtele sincope din cei aproape 17 ani de directorat, 1932-1949, au
caracterizat activitatea didactică a lui Gherghe Bărbuceanu ca fiind una
remarca bilă.
Personalitate activă, implicat în activităţile cultural-educative,
sociale şi comunitare, Gheorghe Bărbuceanu a răspuns cerinţelor şocietăţii
interbelice şi postbelice. Ca director a reprezentat interesele instituţiei
şcolare în faţa autorităţilor comunale şi uneori intervenţiile sale au fost
decisive în aprobarea unor hotărâri. De pildă, la 11 aprilie 1935, consilierii
locali au dezbătut problema legată de restituirea banilor locuitorilor care
au fost nevoiţi să-şi ducă vacile la montă în comunele învecinate Rănuşa
ori Slatina de Criş, din pricina inexistenţei unui taur în Moneasa. De
asemenea, a fost discutată şi solicitarea de reducere a taxelor comunale
restante pentru Societatea Anonimă Arad-Brad. La intervenţia dascălului,
care a arătat că nefiind în cunoştinţă de cauză despre angajarea unui
avocat care să reprezinte comuna la procesul intentat pe 7 mai de sus
numita instituţie, membrii consiliului au respins cererea prin vot secret.
Suma datorată comunei trebuia să o plătească în întregime, nu doar 50%,
invocând faptul că localitatea avea nevoie de respectivii bani189 .
O altă intervenţie a fost cea din 26 martie 1937. Atunci, în urma
deciziei pretorului plasei Sebiş, morarul Groza Simion a fost dat afară din
moară. Acesta a contestat în instanţă decizia, cerând daune de 27. 037 lei.
De asemenea, sus numitul a solicitat expertiza a doi morari din Dezna,
care au stabilit valoarea investiţilor sale la 20.500 lei. A mai arătat că, în
intervalul 4 februarie - 4 martie, comuna a încasat 482 kg grâu şi 338 kg
porumb, cantitate care valorează 2.600 lei. Gheorghe Bărbuceanu a
învinuit primarul că l-a dat afară din moară pe Groza Simion fără
consinţământul Consiliului şi a solicitat acestuia să rezolve problema.
Edilul l-a somat să părăsească sala de şedinţă pe motiv că nu era consilier.
Însă, directorul a expus faptul că se considera consilier, nerecunoscând

S.J.A.A.N., F.I.Ş.J.A., Dosare personale, dos. 4b/19, f. nenr.
Ibidem
189 A.P.M., Condica pentrn şedinţe. Consiliul Comunal Moneasa. 1932-1936, f. 108-109.
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ordinul de revocare a pretorului. Şedinţa s-a încheiat în această stare
tensiona tă 190 .
În conformitate cu dispoziţiile Legii pentrn organizare jlldeciitoreascii,
publicată în Monitorul Oficial nr. 258 din 3 noiembrie 1943, dată la
ordinele mareşasului Ion Antonescu, primăriile aveau obligaţia de a
constitui Sfaturi de împăciuire din care să facă parte persoane de vază ale
comunei. Lista trebuia să cuprindă preoţii şi învăţătorii din sat, precum şi
10 locuitori cu vârstă până în 40 de ani, ştiutori de carte, cetăţeni români,
care se bucurau de aprecire în sânul comunităţii. Printre cei desemnaţi s-a
numărat şi directorul şcolar Gheorghe Bărbuceanu 1 91.
Anii grei ai celui de-Al Doilea Război Mondial au mobilizat
comunitatea din Moneasa. Conform Planului de acţiune referitor Ia primirea
şi adăpostirea evacuaţilor, materialelor şi animalelor în comuna Moneasa, din
februarie 1944, soţilor Bărbuceanu le revenea sarcina de a se ocupa de
alimentaţia refugiaţilor. Persoanelor ajunse li s-a servit imediat după
sosire un ceai cald şi pâine de la cantina şcolară, care se afla sub
conducerea
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Bărbuceanu, ajutată de doamnele
Chioran Floare, $odinea Zina şi
/.:jj„r
./Jet'.
(;;,,,Z::,,
!2.~
Palade Silvia. Alimentele au fost
'I(#, ..
preluate
de
către
învăţătorul
/'.,,f1.'·l"
J,J~
U•t'"""~
t,
i}~
?,;:t._,,.. ~
Gheorghe Bărbuceanu192.
Vremurile comuniste aveau
să-i marcheze propriul destin.
În cursul anului 1949, acesta a
fost reclamat că ar proteja familia
i' J.. ·S i
r .
industriaşului
Marcu
Ilie
din
I;;, ljl:'
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Idem, Deciziuni ale Consiliului Comunal Moneasa 1936-1938, f. 49-50.
Idem, Planul de exploatare al păşunii comunale, Asociaţiei de păşunat sau Composesoratului
Urbarial din comuna Moneasa, Ocolul Agricol Sebiş, jude{Ul Arad, pe anul agricol 1943-1944, f.
598,600.
192 ldem, Planul de primire al refugiaţilor, dos. 1/1944, f. 270-271.
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Procesul verbal de internare, cu numărul 16/1950 al DRSP Timiş, precum
şi perioada internării, respectiv 6 mai 1950 - 6 mai 1952, eliberarea
propriu-zisă având loc la 17 iulie 1952193 .
După întoarcerea din detenţie, ambii soţi au fost obligaţi să
părăsească Şcoala din Moneasa, fiind consideraţi cu „ pete la dosar". Au
plecat la Zerind, localitatea natală a dnei Bărbuceanu 194 .
Ulterior, s-au mutat la nepotul dlui Bărbuceanu din Calafat, care a
avut grijă de ei. În vara anului 1971, au venit din nou la Moneasa,
exprimându-şi dorinţa de a fi înmormântaţi în cimitirul catolic. Şi aceasta
a rămas neîmplinită. În anul 1982, împreună cu o nepoată, Gheorghe
Bărbuceanu a vizitat Moneasa şi pe fostul coleg şi fin, Ioan Dobre,
învăţătorul pensionar din Rănuşa. Atunci, la Biserica Ortodoxă din
Moneasa, şi-a revăzut foştii elevi. Momentul emoţionant a fost imortalizat
într-o fotografie195_
În
după-amiaza
acelei zile, au vizitat
staţiunea,
poposind la
Hotel Moneasa, pentru a
putea lua masa în linişte şi
a depăna amintiri alături
de Spiridon Groza, pe
atunci director al Şcolii din
Moneasa, Mihai Ferenţ,
fost profesor de desen,
Ioan Groza, pe atunci şeful
Carierei de Murmură şi
altii 196 .
S-a stins din viaţă în anul 1993. Un om, un destin, o istorie care
rămâne, prin aceste rânduri, generaţiilor viitoare.
I

193 Fişa matricolă penală din arhiva ICCR România. Mulţumiri dlui dr. Cosmin Budeancă.
194 Informaţii obţinute de la Lazăr Dobre din Rănuşa, finul soţilor Bărbuceanu.
195 Colecţia

de fotografii şi documente a familiei Spiridon Groza din Moneasa. Fotografia
,,Revedere cu prof. Gheorghe Bărbuceanu" (Pe scaune: Suba Ioan (preot), nepoata prof.
Bărbuceanu, dl Dobre (învăţător pensionar din Rănuşa), Condea Ioan {preot); Brad Comei,
Dronca Pantelimon, Groza Floare, Groza Gheorghe, Dragoş Mihai, Miclea Ştefan, Dragoş
Alexandru, Groza Dănilă-fost primar, Ciupertea Nuţu, Dronca Terentie, Dragoş Dănilă,
Condea Pavel, Groza Vasile, Brad Barie, Kantler Pavel, Groza Aurel, Groza Mihai, Groza
Spiridon, Ferenţ Mihai, Şodinca Simion, Rădac Pavel, loja Ioţa, Groza Milenti, Bortiş Mihai,
Codruţ Ioan, Voian Ioan, Şodinca Gheorghe, Şodinca Milenti, Groza Terentie, Voian Ioan)
196 Informaţii obţinute de la Lazăr Dobre din Rănuşa, finul soţilor Bărbuceanu.
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Învăţătorul Ioan Dobre (1907-1996).

Repere biografice197
Exponent al generaţiei de învăţători
formati în climatul istoric şi cultural al
primelor decenii ale secolului al XX-iea, Ioan
Dobre a dovedit caracterul, tăria şi
demnitatea moştenite în familie, cultivate şi
dezvoltate în anii de şcoală.
S-a născut la 6 ianuarie 1907, în
comuna Gângiova, judeţul Dolj, în familia
lui Ioan Antonie Nicolae Dobre, de profesie
agricultor, şi al Iranei, casnică, ambii de 30
de ani.
Primii ani de şcoală i-a petrecut în
localitatea natală. Din dorinţa familiei ca fiul
lor să devină un om instruit l-au îndrumat
spre Şcoala Normală din Craiova. Aici, a obţinut Diploma de calificaţiune,
nr. 21/1926, document care certifica debutul său la catedră.
După Marea Unire, cum Ardealul ducea lipsă de dascăli, a fost
trimis să-şi îndeplinească nobila misiune, alături de alţi foşti colegi de
breaslă, în judeţul Arad.
Scurtă activitate didactică în localitatea Câmpuri din judeţul
Hunedoara (1 septembrie 1926-1 septembrie 1928), unde a fost numit prin
Ordinul Ministerului Instrucţiunii, nr. 93399/1 septembrie 1926, a fost
întreruptă între 15 august 1928-15 august 1929 pentru a prestat serviciul
miliar la Regimentul I Dolj, fiind eliberat cu gradul de sergent TTR. 198
Paşii săi în cariera didactică s-au îndreptat spre meleagurile
arădene. Chiar dacă prin Ordinul nr. 115757/7 septembrie 1929 a fost
desemnat ca învăţător titular provizoriu în localitatea Bonţeşti, totuşi, la
scută vreme, a fost detaşat la Slatina de Criş (1 septembrie 1929-31 august
1930), prin Ordinul nr. 134211/ 4 octombrie 1929. În aceeaşi aşezare, Ioan
Dobre a fost tranferat ca titular provizoriu, prin Ordinul 7048/1
septembrie 1930. Ministerul Instrucţiunii Publice Cultelor şi Artelor.
Direcţia învăţământului Primar, în urma examenului de definitivat
susţinut, în decembrie 1932, la Şcoala Normală de Băieţi din Arad şi în
conformitate cu dispoziţiile art. 118 din Legea învăţământului primar şi
I

Textul a fost publicat integral de Felicia Aneta Oarcea, ,,Învăţătorul Ioan Dobre (19071996). Repere biografice", în Administraţie românească arădeană. Studii şi comunicări din
Banat-Crişana, voi XI, Ed.,, Vasile Goldiş" University Press, Arad, 2016,pp. 683-690.
198 S.J.A.A.N., F.I.Ş.J.A., Dosare personale, dos. 21D/1, f. 3, 7-8, 18.
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Decizia ministerială nr. 162.287/1932, prin Înaltul Decret Regal nr. 974/1933,
lui Ioan Dobre i s-a acordat titlul de învăţător definitiv în învăţământ din 1
ianuarie 1933. Implicarea în viaţa şcolară şi comunitară până în 31 august
1937, când a fost tranferat ca titular definitiv în comuna Rănuşa şi unde a
condus destinele instituţiei, a fost subliniată de superiorii săi 199 •
Legăturile dintre dascălii din zona Moneasa-Rănuşa-Dezna-Slatina
de Criş, precum şi cele cu Gherghe Bărbuceanu, care i-a devenit naş, l-au
apropiat şi mai mult de comuna Moneasa. Aici, avea s-o întâlnească pe
Etelca Brad, născută la Rănuşa, în 9 martie 1911, de profesie casnică. Ei şi
au unit destinele în ziua 11 ianuarie 1934, la Primăria comunei Rănuşa, în
prezenţa martorilor Ioan Palade, agricultor din Dezna, şi Aurel Toader,
agricultor din Mineasa. Oficiile au fost săvârşite de primarul Iacob
Terentie. Etelca, fiica pădurarului din Rănuşa, avea să-i dăruiască pe
unicul fiu, Lazăr, născut la Slatina de Criş, în 25 septembrie acelaşi an 200 .
De-a lungul carierei didactice, ca orice dascăl, a beneficiat de
numeroase inspecţii, prin care a fost apreciat procesul instructiv-educativ
desfăşurat, dar şi implicarea în viaţa economico-socială, politică şi
culturală a comunei.
În urma inspecţiei efectuate, în 8 februarie 1938, de inspectorul
şcolar I. Cioată şi subinspectorul şcolar D. Radu au fost apreciate eforturile
dascălului prin cuvintele: ,, ... singur învăţător fiind atât la Slatina unde a
funcţionat până la 1 septembrie 1937, cât şi la şcoala din Rănuşa, pe care o
conduce de la începutul acestui an şcolastic, a predat şi la clasele ce
aparţin ciclului al doilea de învăţământ; a atins în medie o frecvenţă de
89% şi a dat 85% promovaţi; a predat lucrul manual potrivit programei
analitice şi a făcut practică agricolă în grădina şcoalei; ţine în rânduială
fişele pedagogice şi caută a fi la curent cu tot ce e nou pe teren didactic; în
cadrul cercului cultural a dezvoltat frumoasă activitate, numărul
conferinţelor întrecând cu mult pe cel specificat de lege; în sat, singur
învăţător fiind a trebuit să vorbească poporului cu prilejul tuturor
sărbătorilor naţionale şi să organizeze şezători culturale al căror număr de
asemenea întrece pe cel legal; a avut cooperativă şcolară la Slatina şie pe
care să înfiinţeze şi aici; tot la Slatina a ţinut şi cursuri de adulţi; are cor
unison; a luat măsuri pentru înfiinţarea unei case culturale în localitate şi
înzestrarea ei cu o bibliotecă populară, ... "201_

199
200
201

Ibidem, f. 36, 72-74, 76-77, 80, 83, 86, 93, 95, 98.
Ibidem, f. 3, 7-8, 18, 50, 62-63.
Ibidem, f. 117.
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Prin adresa nr. 671/1938, Revizoratul Şcolar Arad i-a făcut
cunoscut conţinutul Ordinului Ministerului, nr. 214.404/1938, prin care i
s-a acordat gradaţia II, începând cu data de 1 aprilie 1938202 .
Din rândurile Procesului verbal, încheiat în 18 noiembrie 1939, de
către subinspectorul şcolar Petre Ugliş reieşea că orele la clase au fost
suplinite de preotul paroh Romul loja, deoarece învăţătorul Ioan Dobre a
fost concentrat203_
Subinspectorul şcolar Dumitru Radu a subliniat, în procesele
verbale încheiate în 28 martie 1941 şi respectiv 7 aprilie acelaşi an, că
edificiul şcolar ce constituia proprietatea Statului, avea o sală de clasă şi
locuinţă pentru învăţător, materialul didactic era incomplet, iar curtea şi
grădina erau îngrădite şi curate. La cantina şcolară serveau masa zilnic 14
elevi săraci, care primeau ¼ lapte şi pâine. Statistica populaţiei şcolare
indica faptul că în clasele I-IV au fost înscrişi 16 băieţi şi 24 fete; la clasele
V-VI: 7 băieţi şi 8 fete. Dintre aceştia au fost prezenţi la clasele I-IV: 15
băieti
. si' 24 fete; iar la clasele V-VI: 7 băieti. si' 4 fete. Acelasi, nota în Procesul
verbal, din 7 aprilie 1941, că în grădina şcolii se muncea cu elevii la
cultivarea zarzavaturilor şi creşterea pomilor. ,, Ţinuta învăţătorului atât în
şcoală cât şi în afară de şcoală, este din toate punctele de vedere cum nu se
poate mai bună şi este iubit de întreg satul" 204 .
În 28 august 1941, subinspectorul şcolar Petre Ugliş a consemnat că
Registrele matricole şi catalogul au fost completate, recensământul şcolar
a fost efectuat la timp, arhiva şi biblioteca au fost păstrate în dulapul
şcolii, mobilierul nou era bine îngrijit, bugetul şcolii era aprobat, iar
combustibilul a fost depozitat în curtea unităţii de învăţământ205 .
La inspecţiile efectuate între anii 1942-1947, el a obţinut
următoarele calificative206:
Nr.crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Calificativul
Data
Şcoala
Inspectorul
15.10.1942
Rănuşa
Subinsp. şc. I. Crucin
Bine
12.04.1943
Foarte bine
Subinsp. şc. D. Radu
8.05.1943
Subinsp. şc. V. Lugojan
Necalicat
10.05.1943
Foarte bine
Subinsp. şc. D. Radu
13.07.1943
Subinsp. şc. D. luga
Foarte bine
13.09.1943
Subinsp. şc. V. Lugojan
Foarte bine
16.09.1943
Subinsp. şc. D. Radu
Foarte bine
17.01.1944
Subinsp. şc. D. Radu
Foarte bine
15.07.1944
Moneasa Subinsp. şc. D. Radu
Bine
An şcolar 1944-1945. Rănuşa. Ministerul Instrucţiunii, Ordinul nr.

Ibidem, f. 87.
Ibidem, f. 37.
204 Ibidem, f. 34, 38, 120, 124.
205 Ibidem, f. 33, 123.
20 6 Ibidem, f. 5.

202

203
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Sursa: nota

52233/1945. Medie calificativ: Foarte bine.
Rănuşa
Subinsp. şc. D. Radu
Necalificat
6.10.1944
Subinsp. şc. D. Radu
Foarte bine
Rănuşa
5.12.1944
Necalificat
Subinsp. şc. D. Radu
22.09.1945
Necalificat
Inspector Dincă
19.11.1945
Subinsp. şc. D. Radu
Foarte bine
4.02.1946
Necalificat
Subinsp. şc. Diaconescu
13.04.1946
An şcolar 1945-1946. Rănuşa. Media anuală: Foarte bine.
Subinsp. şc. Balaban I.
Foarte bine
16.06.1947
206.

Subinspectorul şcolar Vasile Crucin consemna, în 30 aprilie 1942,
că învăţătorul titular definitiv, Ioan Dobre se ocupa de pregătirea a 32 de
copii din cei 42 înscrişi, ,,Sala de învăţământ este curată. Elevii se prezintă
curaţi şi într-o ţinută îngrijită. Se află la ora de citire la clasa a II-a. Dl
învăţător predă bucata de cetire „ Vrăbiile şi Rândunelele", bucata fiind o
lecţie narativă s-a tratat ca atare. Lecţia fiind predată pe un ton viu a fost
foarte bine înţeleasă de elevi ... Dl învăţător activează la mărirea bibliotecii
elevilor, conduce cantina şcolară şi a organizat şi un cor pe o voce cu elevii
şcoalei" 207 •

În perioada 1926-1946, acesta s-a bucurat de următoarele beneficii
salariale208 :
Autoritatea:
Şcoala
Primară

de Stat
Câmpuri,
Hunedoara

Ordinul de
numire,
tranfer,

Gradul
gradaţia

şi

Timpul lucrat
De la
Până la

Salariul

Reţineri

Bază

pentru
pensie

Bugetat
Lei
De

detaşare

Titular
1.09.1926 31.08.1928
provizoriu
bază.
Intre 15 august 1928-15 august 1929 a efectuat stagiul militar.
Bonţeşti,
115757/1928
Titular
1.09.1929
De
Arad
provizoriu
bază
Slatina de 234212/1929
1.09.1929 31.12.1929
600
Criş
1.01.1939 31.08.1930
3.400
7048/1930
1.09.1930 31.12.1931
3.400
1.01.1932 31.12.1932
2.900
1.01.1933 31.09.1934
2.550
Definitiv
138512/1933
1.10.1934 31.08.1937
3.050
Rănuşa
117638/1937
1.09.1937 31.11.1937
3.050
1.12.1937 31.05.1938
3.500
214404/1937
Grad II
1.06.1938 31.07.1940
3.700
1.08.1940 31.12.1940
5.100
1.01.1941 30.09.1941
5.850
1.10.1941 9.10.1941
7.400
Regimentul I Dorobanţi. P.S. Craiova. Sergent T.R. Mobilizare. Plătit de
20 1
20s

93399/1926

Ibidem, f. 32.
Ibidem, f. 55-56.
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10%

10%

10%

unitate. 10.10.1941-26.11.1941
T Grad II l 27.11.1941 I 23.01.1942 I 7.400
Regimentul I Dorobanţi. P.S. Craiova. Sergent T.R. Mobilizare. Plătit de
unitate. 24.0l.1942-9.02.1942
Rănuşa
I 10.02.1942 I 31.03.1943 I 7.400
l
I
I 246572/1942 I Grad III I 1.04.1943 I 15.10.1943 I 8.450
Regimentul I Dorobanţi. P.S. Craiova. Sergent T.R. Mobilizare. Plătit de
unitate. 16.10.1943-26.10.1943
Rănuşa
I 26.11.1943 I 30.11.1944 I 8.450
I
I
r 1.12.1944 I 31.03.1946 I 12. 600
I
l
Sursa: nota 208.
Rănuşa

I

-

Ministerul Culturii Naţionale şi Cultelor, prin Ordinul nr.
246.752/1943, i-a aprobat gradaţia a III-a de vechime începând cu data de
1 aprilie 1943209 .
Subinspectorul şcolar de îndrumare şi control, Virgil Lugojan a
apreciat în mod deosebit, în 8 mai 1943, strădania dascălului de a asigura
continuitatea şcolii duminicale, proiect început de fostul paroh Romul
loja, pentru care enoriaşii comunei îi erau recunoscători, iar „subsemnatul
îi aduc mulţumirile mele personale". Mai mult, acesta a cules folclor din
zonă. ,,Doina" cu text original,_auzit de la pădurarul satului Maxim Brad,
a fost prelucrată şi adaptată elevilor de şcoală 210 .
În 14 septembrie 1943, a fost şfinţită şcoala din Rănuşa. Alături de
comunitate a fost prezent şi subinspectorul şcolar Virgil Lugojan, care a
adus cuvinte de laudă învăţătorului Ioan Dobre, un bun gospodar,
implicat în viaţa economică şi culturală a sătenilor 211 .
Constatările şi recomandările notate de subinspectorul şcolar
Demetriu Radu, în 23 septembrie 1945, au făcut referire la următoarele: dl
învăţător a efectuat înscrierea elevilor la şcoală conform art. 114 din lege; a
achiziţionat materialele necesare pentru curăţenie; mobilierul şi materialul
didactic e suficient şi bine îngrijit; arhiva e păstrată în perfectă ordine, iar
corespondenţa oficială a fost prelucrată la zi; biblioteca şcolară era
păstrată în dulapuri speciale; şcoala a fost asigurată cu material necesar;
gestiunea pe anul financiar 1944/1945 a fost încheiată şi înaintată
Comitetului Şcolar Judeţean; i s-a recomandat printre altele începerea
cursurilor de alfabetizare cu adulţii212.
Subinspectorul şcolar I. Diaconescu a remarcat, în 13 aprilie 1946,
că învăţătorul a muncit împreună cu elevii la amenajarea grădinii şcolii; se
ocupa şi de alfabetizarea adulţilor; a organizat colecte băneşti prin care a
209

Ibidem, f. 88.
Ibidem, f. 128.
211 Ibidem, f. 131, 133.
212 Ibidem, f. 139.
210
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reuşit să

adune 37.800 lei, suma pe care a depus-o la Inspectoratul Şcolar
Judeţean Arad. De asemenea, a organizat numeroase serbări şcolare 213 .
În urma inspecţiilor, acesta a obţinut gradul didactic II cu media
8,31, certificat prin Decretul nr. 168.450/1946. Inspectoratul Şcolar al
Judeţului Arad a înştiinţat pe învăţătorul Ioan Dobre că prin Ordinul
Ministerului Educaţiei Naţionale, Decizia nr. 168.450/1946, publicată în
Monitorul Oficial din 27 mai 1946, i s-a acordat gradul II, din data de 1
septembrie 1945214_
Meritorie a fost şi descrierea oferită de subinspectorul şcolar I.
Diaconescu, în 9 septembrie 1946, care nota că dl Ioan Dobre „este
recunoscut în sat şi în jur ca un gospodar desăvârşit prin felul cum a ştiut
să-şi înjghebeze şi gospodăria personală, fiind un exemplu viu în faţa
sătenilor". La 1 aprilie 1948, ia primit clasa a 20-a de salarizare, categoria
XI de salarizare, în baza Deciziei nr. 297404/1947 a Ministerului
Învăţământului Public21s.
Subinspectorul şcolar N. Şerban a subliniat, în 26 mai 1948,
necesitatea imperioasă a unor lucrări de reparţii la edificiul şcolar. În
calitate de director, învăţătorul Ioan Dobre a manifestat mult devotament
pentru desfăşurarea în condiţii optime a procesului instructiv-educativ. Pe
lângă aceasta s-a implicat în viaţa satului. A întocmit recensământul din
anul 1948, a luat parte la campania de deparazitare, de însămânţări, a
organizat serbări şcolare2 16 .
Activitatea didactică a împletit-o armonios cu implicarea în
conducerea localităţii. În calitate de director al şcolii, a făcut parte din
Consiliul Comunal. De pildă, alături de primarul Iacob Terentie,
consilierii Romul loja, loţa loja, Ioan loja şi Maria loja, reprezentantă a
Societăţii Principele Mircea, au stabilit, în şedinţa din 18 mai 1941,
priorităţile pe anul 1941/1942. Printre acestea figura şi repararea şcolii şi a
porţiunilor de la intrare; repararea drumului de la şcoală până la gară;
locuitorii au fost sfătuiţi să frecventeze biserica, iar copiii şi şcoala;
mamele să nu recurgă la avorturi şi să respecte regulile de igienă şi
curăţenie 2 I 7 .

Acesta a participat în 15 martie 1958 la şedinţa de constituire a
Sfatului Popular Moneasa. Cu acel prilej au fost desemnaţi şi membrii
comisiilor permanente. Ioan Dobre a făcut parte din Comisia Permanentă
Ibidem, f. 141.
/bidem, f. 19, 89.
21s Ibidem, f. 50, 92.
216 Ibidem, f. 48.
217 S.J.A.A.N., F. Prefectura Jude/ului Arad, Actele administrative. 1940-1948, dos. 162/1941, f.
213
214
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Învăţământ, Cultură-Sănătate şi Prev. Sociale, alături de Ştefan Miclea şi

Mihai Groza218 .
Pe vremea când era învăţător la Slatina de Criş, acesta s-a implicat
în acţiunea de fondare a Societăţii de Vânat înmulţire şi protecţia vânatului
,,Mistreţul". Dinamicul învăţător şi director al şcolii din Moneasa,
Gheorghe Bărbuceanu a avut iniţiativa de a fonda o societate de vânătoare
la Moneasa şi satele din jur, Rănuşa, Buhani, Slatina de Criş şi Neagra, în
17 ianuarie 1932. Preşedinţe al acesteia a fost Gherghe Bărbuceanu,
vicepreşedinte, Gavrilă Groza, agricultor din Moneasa; secretar: Ioan
Dobre, învăţător domiciliat în Slatina de Criş; membrii: Romul Drincu 219,
domiciliat în Neagra; Ioan Pop, agricultor domiciliat în Slatina de Criş;
Gligor Bortiş, agricultor domiciliat în Moneasa; Terentie Dronca, Neagra;
Ioan Popp, Slatina de Criş; membrii de onoare: Matei Morari, grefier la
Tribunalul Arad; Florian Ştefănică, primpretor, domiciliat în Sebiş;
cenzori: I. Barna (Slatina de Criş) şi Petru loja (Rănuşa); jurist-consult: dr.
Petrică Petrila, avocat, Sebiş; casier: Vasile Brad. În 18 decembrie 1933,
după îndelungi tergiversări, Tribunalul Arad a respins solicitarea de a
obţine statutul de persoană juridică argumentând că Ministerul
Agriculturii a răspuns în două rânduri nefavorabil, dar şi pe motivul că
nu întruneste
numărul membrilor de minim 20 si
nu detine
un domeniu
,
'
'
de vânătoare, chiar dacă exista un certificat în acest sens eliberat de
notariatul din Dezna220.
Strânsele legături dintre dascăli au doborât barierele politice. Chiar
dacă Gherghe Bărbuceanu a fost condamnat şi dus la muncă silnică la
Canalul Dunăre-Marea Neagră, iar după eliberare s-a stabilit la Calafat,
totuşi, în anul 1982, cu prilejul osirii la Moneasa l-a vizitat221 • Au depănat
amintiri despre vremuri trecute.
S-a stins din viaţă în localitatea Rănuşa, în 2 ianuarie 1996.
Acuitatea, probitatea morală şi o scară a valorilor clădită pe fondul
unei personalităţi puternice i-au asigurat un loc aparte în rândul
dascălilor din vremea sa. Mai mult, ele au trecut barierele timpului,
fiindcă purtarea şi chipul lui Ioan Dobre au pus amprenta asupra tinerelor
generaţii.

A.P.M., Şedinţele Comitetului Executiv al Sfatului Popular 21. 01. 1958-29.10. 1958, f. 8-9;
Idem, Sesiunea ordinară de constituire a Sfatului Popular Moneasa, 21.01.1958-23.12.1958, f. 6970.
219
Felicia Aneta Oarcea, ,,Dascălul Romul Drincu (1909-1958). Repere biografice", în Doru
Sinaci, Emil Arbonie (coord.), Administraţie românească arădeană. Studii şi comunicări din
Banat-Crişana, vol. IX, ,,Vasile Goldiş" University Press, Arad, 2014, p. 672-678.
220
S.J.A.A.N., F. Tribunalul Judeţului Arad, Secţia III, dos. 28/1933, f. 1-5, 19-42.
221
Felicia Aneta Oarcea, ,,Învăţătorul Gheorghe Bărbuceanu (1905-1993). Repere
biografice", p. 649-660.
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Dascălul arădean

Nicolae Palade (1911-1997).
Repere biografice 222

Exponent al generaţiei de dascăli formaţi în
climatul istoric şi cultural al primelor decenii ale
secolului XX, Nicolae Palade a dovedit caracterul,
tăria şi demnitatea moştenite în familie şi cultivate în
anii de şcoală.
S-a născut în localitatea Dezna, la 23 martie
1911, fiind al doilea copil din cei şapte ai familiei
Nicolae şi Catiţa Palade. Cursurile şcolii primare le-a
urmat în localitatea natală, potrivit Certificatului nr.
10/1922. Între anii 1922-1929, în spiritul vremii, şi-a
desăvârşit cariera profesională Şcoala Normală de Învăţători „ Dimitrie
Ţichindeal" din Arad, obţinând diploma de învăţător nr. 21, din 25 iunie
1930. În acea perioadă, fiecare dascăl avea obligaţia de a depune
jurământul faţă de rege şi ţară în faţa autorităţilor statale. A săvârşit acest
act în de două ori, în 28 octombrie 1930 şi 10 septembrie 1935, la Sebiş 223 •
Debutul didactic s-a întâmplat în anul şcolar 1929-1930, când a fost
desemnat ca învăţător, în locurile natale, satul Zugău, comuna Dezna.
Destinul i-a hărăzit ca în scurta perioadă moneseană să o
întâlnească pe cea care a avea să-i devină soţie. S-a căsătorit, în data de 8
octombrie 1932, cu Silvia Dragoş, fiica lui Dănilă şi a Silviei Dragoş, de
profesie şef Oficiu PTT. Împreună au avut doi copii: Feruţa Profina,
născută la 6 februarie 1935, şi pe Nicolae Dănilă, născut la 3 iulie 1939224 •
În intervalul 1932-1933 a fost încorporat la Arad în Regimentul 93
Infanterie şi a fost lăsat, apoi, la vatră cu gradul de sergent T.R.
Periplul didactic începe din nou. Din 1 septembrie 1933 până în 31
august 1934 a ocupat postul de învăţător în satul Sălăjeni, în anul şcolar
următor s-a întors la Zugău, apoi a fost detaşat la Rănuşa. Timp de 10 ani,
1936-1946, a fost învăţător şi director de şcoală în satul Buhani.
În deceniul petrecut la Buhani a obţinut gradele didactice. I-a fost
acordat definitivatul în învăţământ de către Ministerul Educaţiei
Naţionale prin Ordinul 190.294, din 1 septembrie 1937. Aceeaşi autoritate

m Textul a fost publicat integral de Felicia Aneta Oai..:ea, ,,Dascălul arădean Nicolae

Palade (1911-1997). Repere biografice", în Analele Aradului, II, nr. 2, Ed. ,,vasile Goldiş"
University Press, Arad, 2016, pp. 700-706; vezi şi Felicia Aneta Oarcea, Spiridon Groza, op.
cit., p. 251-252.
223 S.J.A.A.N ., F.I.Ş.J.A., Dosare personale, dos. 43P /13, f. 1.
224 Ibidem,"{. 1-2.
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i-a recunoscut gradul didactic II, prin Decizia nr. 149.353, din 1 septembrie
1943225 .
Nicolae Palade, aflat la Şcoala Primară de Stat din Donceni, a fost
evaluat, în 30 martie 1940, de subinspectorul şcolar V. Crucin. Pentru
modul în care conducea clasele I-VII şi aspectul şcolii, dascălul a fost
apreciat cu calificativul „foarte bine" 226 . La începutul lunii aprilie a
aceluiaşi an, îl întâlnim la şcoala din Buhani, unde a primit vizita
subinspectorului şcolar Petre U gliş. În conivenţa activităţii de la catedră,
acesta s-a implicat în susţinerea manifestărilor cultural-artistice săteşti: a
coodonat activitatea corului, a organizat şezători şi serbări ţărăneşti, a
ţinut conferinţe227_

Ulterior, i-a fost acordată gradaţia II de către Ministerul Educaţiei
Naţionale, atestată prin Ordinul nr. 255.451/1940, iar din 1 aprilie 1944, de
aceeaşi autoritate, gradaţia III, prin Ordinul nr. 252.830/1943 228 .
Activitatea didactică a fost întreruptă la 6 septembrie 1941, când
este concentrat în Regimentul 93 Infanterie Arad. Pe frontul de răsărit, a
participat la luptele pentru recuperarea Basarabiei, la Odessa, Cotul
Donului. În 21 mai 1942, în localitatea Alexandrevca, a fost rănit. Imediat,
a fost desconcentrat şi transportat la un spital din Ploieşti. Inapt, el a fost
demobilizat, reluându-şi cursurile la şcoala din Buhani. În vara anului
1944, a fost din nou concentrat, participând la luptele pentru apărarea
liniei Crişului Alb, zona Beliu 229, împotriva armatelor hortiste 230 •
Apreciat pentru dăruirea şi implicare în educaţia copiilor şi în cea
cultural-artistică a comunei, subinspectorul şcolar Ion Diaconescu a notat
în Procesul verbal, din 7 mai 1946, că învătătorul Nicolae Palade ,, ... are o
ţinută corectă în faţa clasei şi a locuitorilor din sat şi este bine apreciat de
aceştia. Participă cu regularitate la şedinţele consiliului învăţătorilor. Îşi
pregăteşte temeinic lecţiile, impunând aceasta şi elevilor. Dă deosebită
atenţie curăţeniei în clasă şi a elevilor. Foarte bun executant al ordinelor
superiorilor. Cu clasa sa a ajutat cu lemne o familie săracă. Cu elevii clasei
sale a contribuit la îmbrăcarea unei eleve orfane. A luat parte la campania
de colectare a sumelor de bani destinate de Onoratul Minister al Educaţiei
Naţionale alfabetizării ... A plantat în această primăvară 500 bucăţi: brad,
Ibidem, f. 6.
Ibidem,f. 6.
227 Ibidem, f. 14.
22s Ibidem, f. 3.
229 Aici fratele său Ioan a căzut la datorie, fiind înmormântat în cimitirul de la Beliu într-o
groapă comună, alături de alţi camarazi.
23 Colecţia de documente şi fotografii a famamiliei Palade, Autobiografie. Nicolae Palade,
manuscris, f-1-4.
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stejar, frasin pe terenurile degradate din jurul comunei Moneasa".
Activitatea sa a fost apreciată cu calificativul „foarte bine" 231 .
Cu toate că în Registrele matricole acesta figura din anul şcolar
1945 / 1946, oficial, începând cu 1 septembrie, a fost transferat la Moneasa
potrivit Ordinului ministerial nr. 233.814, din 23 iulie 1946232 •
Subinspectorul şcolar Ion Balaban a consemnat în Procesul verbal
încheiat în 13 mai 1947 că acesta „conduce şi se ocupă de organizarea
corului şcolii, serbări şcolare. În afară de şcoală este secretarul cooperativei
săteşti, conduce corul bisericesc cu tineretul, este membru în comisia
comunală de recepţie, membru în Sfatul Obştesc" 233 .
La 25 octombrie 1947, Nicolae Palade a solicitat Inspectoratului
înaintarea sa la gradul I didactic, solicitarea fiind însoţită de un Memoriu
despre activitatea şcolară şi extraşcolară, desfăşurată în timpul stagiului
de gradul II. Despre activitatea sa şcolară a menţionat următoarele: ,,Am
funcţionat în continuu la clasă lucrând cu clasele de la I-a până la a VII-a ....
În timp de 5 ani cât am stat şi am funcţionat în această comună /Buhani
s.n./ am realizat pe plan constructiv edificarea noului local de şcoală,
întrucât şcoala funcţiona cu chirie, într-un local particular ... Împreună cu
elevii şcoalei, ajutat de părinţii lor, cu care am colaborat în permanenţă,
am organizat o bibliotecă pentru tineret şi săteni, care cuprindea 400
volume. Am instruit corul şcolar şi al tineretului, organizând mai multe
serbări publice cu caracter cultural, moral, economic şi social. În comuna
Rănuşa-Arad, unde am funcţionat numai 2 ani, am realizat următoarele: a.
Terenul pe care este clădită şcoala era băltos; cu sătenii şi elevii şcoalei am
nivelat acest teren, făcându-l util pentru scopul destinat. Împrejurul
şcoalei am construit un zid de piatră şi gratii din fier, cu porţi tot din fier,
dând un aspect frumos şcoalei şi demn de imitat şi de locuitorii satului. În
curtea şcolii am clădit o colnă pentru lemne şi un grajd. Cu elevii şi
tineretul şcolar am organizat mai multe serbări publice. În com~a
Moneasa unde funcţionez din 1943 (în unele documente 1945 s.n.),
conducând clasele I-V, iar la instituţiile organice şcoalei, m-am încadrat
prin conducerea cooperativei şcolare, muzeului şcolar, precum şi corul
elevilor de la această şcoală .... Împreună cu colegii am realizat corul şcolar
şi a tineretului sătesc, iar cu adulţii am înfiinţat un cor bărbătesc pe patru
voci, dând diferite serbări publice cu scopuri de binefacere pentru cei
lipsiţi, care aici în Moneasa sunt destul de numeroşi.
În domeniul economic am înfiinţat cu toţi oamenii de bine o
cooperativă sătească care ne aprovizionează cu mărfurile necesare
S.J.A.A.N., F.l.Ş.].A., Dosare personale, dos. 43P/13, f. 11.
Ibidem, f. 3.
m Ibidem, f. 9.
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familiilor şi gospodăriilor noastre. În domeniul cultural, am înfiinţat aici
în comună Căminul Cultural al cărui director sunt...
La şcoala de alfabetizare am activat, conducând ciclul 1" 234 .
Lucrarea pentru obţinerea gradului I didactic cu titlul Valoarea
economică

a regiunii Moneasa, categorii de produse, mijloace şi metode de
valorificare a lor prin cooperaţie 235 , a fost apreciată de autorităţile şcolare.
I s-a acordat gradul I la 1 septembrie 1947, cu calificativul „foarte
bine"236_
Primarul comunei Moneasa, colonelul Florian Groza a consemnat
în Adeverinţa din 30 octombrie 1947 că învăţătorul Nicolae Palade
îndeplineşte fără nici o retribuţie funcţia de secretar al Cooperativei locale
„Moneasana" , ... este membru în Comisia de recepţie a comunei, ... este
prezent la toate manifestările din comună care privesc chestiuni de interes
obştesc" 237 .

La 24 mai 1948, subinspectorul şcolar I. Diaconescu a consemnat că
pe lângă activităţile şcolare, ,,îl găsim angrenat în munca de ridicare a
satului, lucrând cot la cot cu sătenii în diferitele munci voluntare. A
organizat un însemnat număr de serbări şcolare. A luat parte la executarea
lucrărilor de recensământ din 25 I 1948 la 7 februarie 1948. A făcut
plantaţii de peri în jurul şcolii. A plantat cu elevii şcolii peste 3.000 de
puieţi, stejari pentru împădurirea terenurilor degradate din jurul
comunei" 238 .
La 27 mai 1948, a fost evaluat de subinspectorul şcolar N. Şerban,
care a consemnat că pe lângă activităţile instructiv-educative a desfăşurat
manifestaţiile culturale din localitate, serbări şcolare, a luat parte la
recensământul general al populaţiei, a luat parte la colectele comunităţii, a
luat parte la combaterea tifosului exantematic, a participat la cursurile de
alfa betizare239 .
Prin decretul Ministerului Invătământului Public, nr. 99.434, din
24 aprilie 1949, a fost numit în funcţia de director al Şcolii Generale cu
Clasele I-VII din Moneasa. A rămas în funcţie până în 1963240.
Din 11 ianuarie 1949, întregul inventar al şcolii a fost predat de
Gheorghe Bărbuc~anu lui Nicolae Palade24I.
I

234

Ibidem, dos 43P /12, f. 27-30.
Ibidem, f. 53-65.
236 A. Şc. Gen. ,,Gheorghe Groza", Registrul de inspecţii. 1939-1949, f. 96-99.
237 S.J .A.AN., F.l.Ş.J.A., Dosare personale, dos. 43P /13, f. 39.
238 Ibidem, f. 8.
239 Ibidem, dos. 43P /12, f. 8.
MO Colecţia de documente şi fotografii a familiei Palade, Autobiografie. Nicolae Palade, f. 1-4.
241 A. Şc. Gen. ,,Gheorghe Groza", Registrul de procese verbale. 1928-1949, f. 164.
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Ca membru al Consiliului, în calitate de director al şcolii, Nicolae
Palade raporta autorităţilor locale situaţia unităţilor de învăţământ la
începutul fiecărui an. De pildă, la începutul anului şccolar 1951-1952, pe
lânga faptul că unităţile erau pregătite pentru debutul procesului
intructiv-educativ, acesta sublinia că edificiul internatului preluat de la
Întreprinderea U.T.A. necesita anumite reparaţii 242 .
În primăvara anului 1952, acesta a făcut parte din noua conducere
a Căminului Cultural Moneasa alături de Mihai Şodinca (primar,
preşedinte), Nelu Condea (secretarul organizaţiei), Aurel Brad (secretar
U.T.M.), Cecilia Papai (U.F.D.R.), Florea Groza (F.P.), Ioan Şodinca
(AR.LUS), Suci Francisc (U.P.M.) 243 • Trei ani mai târziu, acelaşi dascăl se
ocupa de pregătirea echipei artistice de teatru şi cor244 • În 1958, a luat parte
alături de membrii marcanţi ai comunitâţii la prima sesiune ordinară de
constituire a Sfatului Popular Moneasa245 •
De-a lungul anilor, acesta s-a ocupat de activitatea corală din
Moneasa 246, conducând şi corul Bisericii Ortodoxe „Sfânta Paraschieva"
din Moneasa247 .
O altă preocupare demnă de semnalat a fost cea scriitoricească. A
lăsat în urma sa, manuscrise precum Monografia comunei Moneasa, 1964;
Istorirnl Şcoalei Elementare din comuna Moneasa; Lista eroilor, căzuţi în Primul
Război Mondial; Lista eroilor căzuţi în al Doilea Război Mondial; Repere istorice
ale şcolii din Moneasa.
Primul a fost scris la îndemnul primarului de atunci Dănilă Groza.
Meritul lui Nicolae Palade a fost acela de a stoca memoratele bătrânilor
moneseni, care, altfel, s-ar fi pierdut. Asemenea aplecări considerăm că au
fost cultivate din anii preparandiali, când vechii dascăli au îndemnat
elevii să culeagă informaţii cu caracter istoric şi folcloric din zonele în care
trăiesc.

A.P.M., Registrn. Procese verbale de sesiuni ale Sfatului Popular Moneasa. 1950-1951, f. 50.
Idem, Probleme de învă/ământ-cultură. Anul 1952, f. 82.
244 Idem, Corespondenţă. Probleme învăţământ-cultură. An 1955, f. 19.
245 Idem, Sesiunea ordinară de constituire a Sfatului Popular Moneasa, 21.01.1958-23.12.1958, f.
24-25.
246 S.J .A.AN., Consiliul Popular al Comunei Moneasa. Biroul Executiv, 1 ianuarie 1968-31
decembrie 1968, dos. 4-5, f. 157-158.
247 Coleqia de fotografii a familiei Ioan Crişan: Dascălul Nicolae Palade (de la stânga,
rândul 2, al patrulea) alături de membrii Corului Bisericii Ortodoxe „Sfânta Paranschieva"
Moneasa: Zaharie Roman, Ioan Groza, Dănilă Groza, Ioan Crişan, Ilarie Brad, Pavel
Condea, Simeon $odinea, Dănilă Dragoş, Viorel Dragoş, Somogy Ladislau, Vasile Groza,
Mihai Groza, Milenti Groza, Florea Groza, Nicolae Palade, Roman Pop, Terentie Dronca,
Ioan Ciupertea, Vasile Dragoş, Toader Dragoş, Viorel Pop, Brad Alexandru, Voian Ioan,
$odinea Pavel, Dragoş Alexandru, Ciupertea Florea, Ciupertea Ioan.
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Chipul dascălului distins, cu talent pedagogic, a rămas întipărit în
mintea şi inima foştilor şcolari. Mai târziu, fostul său elev, Spiridon Groza,
a consemnat următoarele „Am avut marele noroc al vietii mele să-i fiu
elev şi să-i urmez sfaturile părinteşti, îmbrăţişând nobila profesie de
dascăl. În cei 42 de ani de activitate la catedră, în calitate de profesor, am
căutat să-i aduc mulţumire prin realizările mele" 248 .
Energic, devotat şi implicat în viaţa comunităţii, Nicolae Palade a
promovat valorile pedagogice, artitistice, culturale şi tradiţionale din
Moneasa. Prezent în structurile de conducere ale localităţi, în timpul
directoratului său, a implementat alături de autorităţi proiectele de
I

infrastructură şi suprastructură.

Directoratul său a luat sfârşit în 1963, lăsând conducerea şcolii
fostului său elev, Vasile Draghici. Şi după pensionarea sa, a continuat să
sprijine instituţia şcolară.
S-a stins din viaţă, la 9 septembrie 1997, la venerabila vârstă de 86
de ani, după o lungă suferinţă249.
Un om, un destin, o istorie care rămâne, prin aceste rânduri,
generaţiilor viitoare.

248

Relatările regretatului profesor de geografie, Spiridon Groza, din Moneasa.

249

Colecţia de documente şi fotografii a familiei Palade, Autobiografie. Nicolae Palade, mss.,

f. 1-4
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Spiridon Groza (6 august 1936 - 20 iunie 2013).
Repere biograf ice25o
În localitatea natală, Moneasa, unde a
văzut lumina zilei la 6 august 1936 şi a copilărit,
în perioada 1943-1950, avea să urmeze cursurile
Şcolii Primare. Între anii 1950-1954, drumurile
cunoaşterii
i-au călăuzit paşii spre Şcoala
Pedagogică din Arad. După absolvire, până în
1966, a fost profesor suplinitor la Şcoala
Elementară
din Almaş, predând geografia,
botanica şi zoologia. În paralel, a studiat la
Facultatea de Geografie a Universităţii din
Bucureşti, ca student la fără frecvenţă, obţinând diploma de profesor.
La 24 de ani, a luat-o în căsătorie pe Florica, cea care avea să-i
dăruiască doi băieţi: Sorin şi Horia.
În anul 1966, a fost transferat la Liceul din Gurahonţ, unde şi-a
desfăşurat activitatea didactică până în 1978, şi în calitate de director. Din
1978 până în 1983, a fost director şi profesor la şcoala din comuna natală.
Până în 1991, avea să fie profesor la Şcoala Generală cu Clasele I-VIII din
Sebiş.

După

ce a deţinut funcţia de inspector şcolar teritorial în zona
(1991-1992), în lunile martie-octombrie 1992, a fost ales pe
listele Frontului Salvării Naţionale ca senator în circumscripţia electorală
nr. 2 Arad, înlocuindu-l pe senatorul Radu Homescu. Mandatul a fost
validat la 12 martie 1992, conform HS nr. 10/1992. După scurta activitate
parlamentară, a revenit la funcţia deţinută anterior.
Între anii 1993-1996, odată cu unificarea Şcolii Generale cu Liceul
din Sebiş, a fost desemnat în funcţia de director. În anul 1996, s-a
pensionat.
Chiar şi după încetarea activităţii didactice, el a continuat să-şi
dedice timpul comunităţii din Moneasa.
Cucerit de frumuseţile locurilor natale, timp de mai mulţi ani, a
încercat să culeagă informaţii despre istoria zonei. Proiectul editorial s-a
concretizat în anul 2007, în urma unei fructuoase colaborări cu istoricul
Felicia Aneta Oarcea. La 18 decembrie acelaşi an, a avut loc lansarea cărţii
Moneasa. Monografie istorică, prilej cu care autorilor li s-a acordat Diploma

Sebiş-Gurahonţ

La câteva zile de la trecerea în nefiinţă a distinsului profesor Spiridon Groza au apărut
aceste rânduri, publicate de Felicia Aneta Oarcea, ,,In Memoriam - Spiridon Groza (6
august 1936 - 20 iunie 2013)", în Glasul Aradului, 23.06.2013.
250
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de

cetăţean

de onoare al comunei Moneasa, pentru merite deosebite în promovarea

şi păstrarea tradiţiilor localităţii. În cadrul aceluiaşi moment festiv, i-a fost
acordată

postmortem şi artistului Gheorghe Groza 251 •

Pentru întreaga activitate didactică şi culturală, desfăşurată în
zona Gurahonţ-Sebiş-Moneasa, Spiridon Groza a dobândit un loc de
cinste în galeria personalităţilor didactice arădene.
S-a stins din viaţă joi, 20 iunie 2013, răpus de o grea suferinţă.

Lansarea cărţii Moneasa. Monografie istorică, Moneasa, 18 decembrie 2007: De la stânga la
dreapta: Terentie Condea (primar), Iosif Matula (preşedintele Consiliului Judeţean Arad),
Viorel Nistor, Spiridon Groza, dr. Felicia Aneta Oarcea, dr. Peter Hiigel (manager
Complexul Muzeal Arad). Momentul înmânării diplomelor de cetăţeni de onoare
autorilor.
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Meşterul

constructor Dănilă Condea (1904-1985) 252

S-a născut la 4 aprilie 1904, în casa lui Vasile
şi Persida. Numeroasa familie cuprindea încă cinci
copii. A urmat cursurile Şcolii confesionale romanocatolice din Moneasa. Din fragedă pruncie, a avut
înclinaţie spre sculptarea lemnului, remarcându-se,
apoi, în domeniul construcţiilor.
Graţie talentului său, la numai 14 ani, după
o scurtă perioadă de studiu, a confecţionat o vioară
după toate normele. Ambiţia şi dorinţa de cultivare
a spiritului l-au împins spre a învăţa să cânte la
acest instrument. După acestă reuşită simţea nevoia confecţionării altor
instrumente de acompaniament, pentru a înjgheba o orchestră. Astfel că,
înainte de a pleca în armată, mai confecţionează, încă trei viori şi, ce-şi
dorea mai mult, un contrabas; instrumentele muzicale i-au adus frumoase
aprecieri din partea specialiştilor. La întoarcere din armată, Dănilă
Condea a reuşit să alcătuiască un mic taraf, în care a cooptat pe unul
dintre fraţi şi doi nepoţi.
La vârsta de 25 de ani, s-a căsătorit cu Elena, fiica lui Nicolae
Todoran şi Maria din Dezna. Din căsătorie au rezultat patru copii, dintre
care trei trăiesc şi astăzi, respectiv două fete casnice, căsătorite în Moneasa
şi un băiat ce-i poartă numele şi care, moştenindu-i talentul muzical, a
urmat Liceul Pedagogic. A fost învăţător în localitatea Bârsa, unde s-a
stabilit prin căsătorie. în prezent este pensionar, dar pe lângă activitatea
didactică a mai condus şi conduce cu competenţă corul bărbătesc de aici.
Revenind la meşterul-constructor Condea Dănilă, în perioda
interbelică, a reuşit să se califice în meseria de constructor-dulgherie şi
zidărie, în cadrul Camerei de muncă a judeţului Arad, obţinând diploma
de maiestru constructor, care i-a dat dreptul de a practica meseria în
condiţii legale.
În anul 1940, consiliul bisericesc ortodox Moneasa, în frunte cu
regretatul preot Lazăr loja au hotărât să demoleze veche biserică şi să
ridice pe acelaşi loc alta. Lucrarea a fost contractată de către I. Crişan din
Şiria, care în ultimul moment a renunţat la edificare. Condea Dănilă şi-a
asumat răspunderea finalizării lucrării, dar cu condiţia ca proiectul iniţial,
proiect care prevedea lăcaşul cu un singur turn şi în formă de corabie, să
fie schimbat.
252 Colecţia

de fotografii şi documente a familiei Dănilă Condea, învăţător, pensionar din
Bârsa. Acesta a redactat o scurtă biografie a tatălui său. Fragmentul a fost publicat integral
şi de Felicia Aneta Oarcea, Spiridon Groza, op. cit., pp. 254-255.
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Dând dovadă de profesionalism, spirit de sacrificiu a reuşit, cu
sprijinul consătenilor, ca la finele anului 1942, să finalizeze lucrarea atât în
interior, scaune, iconostas, pupitre de strană, sfeşnice şi scaun episcopal,
cât şi-n exterior. Pentru executarea mobilierului din interior, în iarna 19411942, în propria casă şi-a amenajat atelierul de tâmplărie, ajutat fiind de
unul dintre fraţi şi nepoţi. Turiştii, veniţi în staţiune, printre care şi
ingineri constructori renumiţi, au rămas plăcut impresionaţi de aspectul
arhitectural al Sfintei Biserici, dorind să-l cunoască pe acest om modest şi
talentat.
În anii următori, Episcopia Aradului l-a solicitat să ridice şi să
repare numeroase lăcaşe de cult şi case parohiale, printre care amintim
bisericile din Şofronea şi Bonţeşti.
În Moneasa, a mai construit Casa parohială, Şcoala, Căminul
cultural, Dispensarul uman, obiective din incinta Staţiunii şi peste 40%
din casele şi anexele gospodăreşti ale localnicilor.
În zilele de iarnă, când nu era ocupat cu lucrări, era des vizitat de
consăteni sau chiar şi de cetăţeni din alte localităţi, solicitându-i angajarea
unor lucrări de construcţie sau sfaturi privitoare la utilizarea materialelor
de constructie.
Ca un bun creştin, în duminici şi zile de sărbătoare, era nelipsit de
la biserică. În anumite perioade, la Biserica Ortodoxă din Moneasa a
îndeplinit funcţia de epitrop.
A încetat din viată, în 1985, la venerabila vârstă de 82 de ani,
lâsând în urmă imaginea unui talentat meşter-constructor, ieşit din rândul
monesenilor253 •
I

I

253

Ibidem
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Czărăn

Gyula (23 august 1847 - 9 ianuarie 1906)

Născut

în familia lui Czaran Gergely şi Ana 254 , în 23 august 1847,
Gyula a urmat clasele primare în localitatea natală. A absolvit cursurile
Gimnaziului Minoriţilor (azi Colegiul Naţional„Moise Nicoară"),
finalizând la Bratislava printr-un bacalaureat luat cu merite deosebite, în
anul 1866.
Trei ani mai târziu, la insistenţele tatălui său, s-a înscris la
Facultatea de Drept din Budapesta. La scurt timp, a fost nevoit să o
întrerupă. Întâlnirile sale fortuite cu personalităţi din domeniul geologiei,
i-au adâncit şi mai mult pasiunea pentru studierea naturii. Graţie
preocupărilor sale, în 1886, ajunge să fie membru al Societăţii Carpatine
Maghiare, apoi a Societăţii Regale Maghiare a Ştiinţelor Naturii. Întâlnirea
cu profesorul de geologie Peth6 Gyula a pecetluit şi aprofundarea
cunoştiinţelor la Facultatea de Inginerie Silvică şi Minerit din Banska
Bystrica, pe care a absolvit-o în anul 1892.
În 1895, a fost membru al Societăţii Geografice Maghiare, al
Societăţii Carpatice Ardelene din Cluj, ulterior devenind membru de
onoare al primei şi al Societăţii Turistice a Regiunii Muntoase Arădene.
Dintre realizările sale amintim: întocmirea primei hărţi a Peşterii
Meziad, a trasat aleile Staţiunii Moneasa şi a potecii ce duce spre Cetatea
Dezna, a elaborat reţeaua traseelor turistice a Munţilor Bihorului, a stabilit
patetice turistice ale Staţiunii Stâna de Vale, întocmeşte circuitul Cetăţilor
Ponorului (1902), etc.
După o perioadă de suferinţă, s-a stins din viaţă în 6 ianuarie
255
1906 • A fost înmormântat în cimitirul romano-catolic din Moneasa.
Încă din 1906, pe casa în care a locuit Czaran Gyula, a fost montată
o placă comemorativă:
Itt lakot/Seprosi Czaran Gyula/ A termeszet lelkes baratja/
faradhatatlan es/ aldozatkesz feltar6ja/ az A.T.E. tiszteleti tagja/1893 - tol
- 1906 -ig/ Az Aradi/ Turista egyesiilet/1906/Markovitz Escher (Aici a
locuit Czaran Gyula de Şepreuş. Prieten plin de suflet al naturii, neobosit
până la sacrificiu. întemeietor al Asociaţiei Turistice Arădene şi membru
de onoare al acesteia din 1893 până în 1906. Asociaţia Turistică Arădeană.
Markovitz Escher)2S6_

254 Marki Sandor, Arad vannegye es Arad szabad kiraly varos tărtenete, II, Arad, 1895, p. 669670.
255 - , Monografia turistică a judeţului Arad, Dorei Gureanu (coord.), Ed. Carmel Print, Arad,
2005, p. 26-29.
256 Stela Simon, Povestiri din Moneasa, Ed. Marineasa, Timişoara, 2009, p. 103.
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particulare

Blidişel

Ioan. Ghioroc
de fotografii

Familia Cârje. Moneasa
Mihai Cârje, Cronica Bisericii Penticostale, manuscris
Familia Condea Dănilă. Bârsa
Colecţia de fotografii
Colecţia de documente
Familia Condea Pavel. Moneasa
Colecţia de fotografii
Familia

Crişan

Ioan. Moneasa
de fotografii
Familia David Marian. Moneasa
Colecţia de fotografii
Familia Florea-Toderaş. Moneasa
Colecţia de fotografii
Diana Toderaş, Gedeon Gaspar I (1834-1873), manuscris
Idem, Gedeon Jozsef I (1860-1912), manuscris
Idem, Gedeon (Zoller) Iuliana (1884-1959), manuscris

Colecţia

Familia Groza Dan. Moneasa

Autobiografie Dănilă Groza, fost primar al Monesei (1961-1980), manuscris
Colecţia de fotografii
Familia Groza Spiridon. Moneasa
Orăşanu I., Caracterizare geologică şi hidrogeologică a zonei Moneasa, manuscris
Colecţia de fotografii
Familia Groza-Ziegler Florina. Moneasa
Colecţia de fotografii şi documente
487
https://biblioteca-digitala.ro

Familia Hornoiu Florin. Arad
Colecţia de fotografii
Familia Ioja/furnea Irina.
de fotografii

Rănuşa

Colecţia

Familia loja Terentie. Rănuşa
Colecţia de fotografii
Familia Mărginean Florin. Arad
Colecţia de fotografii
Familia Mihailă Mariana. Moneasa
Colecţia de fotografii
Familia Miron Constantin. Moneasa
Colecţia de fotografii
Familia Oarcea Cristian. Arad
Colecţia de fotografii
Familia Palade Nicolae. Moneasa
Autobiografie. Nicolne Palade, manuscris
Familia Ujj Janos. Arad
de fotografii

Colecţia

Familia Voian Brânduşa. Moneasa
Colecţia de fotografii

C. Surse orale. Interviuri
Lista martorilor:
Brad Aurel - fost director al Staţiunii Moneasa (1956-1990), informaţie orală.
Ciupertea Mihaela - informaţie orală, noiembrie 2016.
Condea Dănilă - fiul meşterului-constructor Condea Dănilă, din Bârsa.
Crişan Ioan - informaţii orale, 8 octombrie 2016.
Dobre Lazăr - informaţie orală, Rănuşa, 2006.
Draghici Gavrilă - informaţie orală, iulie 2016.
Erdely Elisabeta - căsătorită Humeniuc, informaţie orală, 2006.
Fetea Carmen - medic generalist la Dispensarul Medical din Moneasa, informaţie
orală, 2006.
Frankl Maria - Interviul a fost realizat de Felicia Aneta Oarcea, în
de 2 ianuarie 2006.
Groza Ioan - informaţie orală; fost şef al Carierei de „marmură"
între 1953-1984.
Groza Maria -Interviul a fost realizat de Felicia Aneta Oarcea,
Moneasa, judeţul Arad, în data de 7 ianuarie 200, De la aceeaşi
obţinut şi o bogăţie de informaţii orale.
Groza Mihai -Interviul a fost realizat de Felicia Aneta Oarcea,
Moneasa, judeţul Arad, în data de 7 ianuarie 2006.
Groza Raul Gicu - informaţie orală, iulie 2016.
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Arad, în data
din Moneasa
în localitatea
persoană

am

în localitatea

Groza Spiridon - Interviul a fost realizat de Felicia Aneta Oarcea, în localitatea
Moneasa, judeţul Arad, în data de 7 ianuarie 2006. De. la aceeaşi persoană am
obtinut şi o bogătie de informatii orale.
Groza Terentie - Interviul a fost realizat de Felicia Aneta Oarcea, în localitatea
Moneasa, judeţul Arad, în data de 13 decembrie 2005.
Groza-Ziegler Florina -Interviul a fost realizat de Felicia Aneta Oarcea, în
localitatea Moneasa, judeţul Arad, în data de 6 ianuarie 2006.
Herbei Ioan Nuţu - informaţie orală, iulie 2016.
Hopârda Florin - informaţie orală, septembrie 2016.
loja Cristina - Interviul a fost realizat de Felicia Aneta Oarcea, în localitatea
Moneasa, judeţul Arad, în data de 6 ianuarie 2006.
loja Irina - informaţie orală, aprilie 2016.
Jidoi Cornelia - informaţie orală, octombrie 2016.
Miron Constantin - informaţie orală, iulie 2016.
Nesnera Ghita -Interviul a fost realizat de Felicia Aneta Oarcea, ianuarie 2006.
Oneţiu Tudor - informaţie orală, martie 2016.
Păiuşan Emilia - informaţie orală, octombrie 2016.
Păiuşan Vasile - informaţie orală, iulie 2016.
Suciu Flavius - informaţie orală, iunie 2016.
Szabo Eva -Interviul a fost realizat de Felicia Aneta Oarcea, în localitatea
Moneasa, judeţul Arad, în 26 iulie 2006.
Şodinca Daniela - informaţie orală, octombrie 2016.
Toderaş Diana -Interviul a fost realizat de Felicia Aneta Oarcea, în localitatea
Moneasa, judeţul Arad, în 26 iulie 2006.
Ursulescu Ana - informaţie orală.
Varga Rozalia - căsătorită Groza, informaţie orală.
Voian Brânduşa - informaţie orală, iulie 2016.
I

I

I

D. Periodice
Biserica şi Şcoala, Arad, I, 1877
Biserica şi Şcoala, Arad, XXIX, 1905
Biserica şi Şcoala, Arad, XLII, 1918
Buletin de infonnare al Direcţiei Sanitare şi Filialei
Buletin de infonnare al Direcţiei Sanitare şi Filialei
Buletin de infonnare al Direcţiei Sanitare şi Filialei
Buletin de informare al Direcţiei Sanitare şi Filialei
Educatorul, Oraviţa, V, 1913
Monitorul Oficial, Bucureşti, 1925
Monitorul Oficial al României, Bucureşti, 2004
Tribuna, Arad, X, 1906

E. Statistici. Culegeri de statistici
Indicatorul localităţilor din România. Datele
1943
Magyar Statisztikai
Budapesta, 1902

USSM Arad, Arad, I, 1970
USSM Arad, Arad, 2, 1971
USSM Arad, Arad, III, 1972
USSM Arad, Arad, IV, 1973

recensământului

general din 6 aprilie 1941,

Bucureşti,

Kăzlemenyek

1900. A magyar korona orszagainak 1900, voi. I,
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Magljar Statisztikai Kăzlemenyek, 1910. Uj sorazat. A magyar korona orszagainak 1910,
voi. 42, Budapesta, 1912
Mag,1ar Statisztikai Kăzlemenyek, 1910, voi. 41, Budapesta, 1913
Mag,1ar Statisztikai Kăzlemenyek, 1910, voi. 46, Budapesta, 1913
***, Recensământul din 1880. Transilvania, Traian Rotariu (coordonator), Ed. Staff,
Bucureşti, 1997
***, Recensământul din 1900. Transilvania, Traian Rotariu (coordonator), Ed. Staff,
Bucureşti, 1999
***, Recensă111â11tul din 1910. Transilvania, Traian Rotariu (coordonator), Ed. Staff,
Bucureşti, 1999
***, Rece11să111ânt11l din 1941. Transilvania, Traian Rotariu (coord.), Presa
Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, ~002
***, Rece11să111ânt11l general al populaţiei Ro111âniei. 1930, voi. I, Bucureşti, 1938
***, Recensământul general al pop11laţiei României. 1930, voi. II, Bucureşti, 1938
***, Recensământul populaţiei şi locuinţelor din 15 martie 1966. Populaţie. Regiunea
Crişana, voi. I, Direcţia Centrală de Statistică, Bucureşti, 1967
***, Recensământ11l pop11laţiei şi al locuinţelor din 5 ianuarie 1977. Clădiri, locuinţe,
gospodării, voi. III, Direcţia Generală de Statistică, Bucureşti, 1981
***, Recensă111ântul pop11laţiei şi locuinţelor din 7 ianuarie 1992, Populaţie. Structură
demografică, voi. I, Direcţia Centrală de Statistică, Bucureşti, 1994

F.

Lucrări

generale

Alexianu, George, Repertoriul general alfabetic al tuturor codurilor, legilor, decretelorlegi, convenţiuni, decrete, regulamente, etc. 1 ianuarie 1860-1 ianuarie 1940, A-L,
Bucureşti, 1940
***, Arad kepes vtirosismerteto. !pari es kereskedelmi kalauz, Arad, 1904
***, Aradul permanenţa în istoria patn·ei, Arad, 1978
Ardelean, Aurel, Trasee t11ristice judeţene, ,,Vasile Goldiş" University Press, Arad,
2002
Dr. Bartucz Lajos, Kollarov M. Istvan, Sornogyi Gyula, Arad varmeg,Je es Arad
szabad kiralyi Vtiros neprajzi leirtisa, Arad, 1912
Bellu, Radu, Istoria ilustrată a căilor ferate forestiere din România, Ed. Pro Corona,
Braşov, 2007
Berariu, Pavel, Scurtă viaţă a unui artist, Gheorghe Groza din Moneasa, desenator,
pictor, sculptor (1899-1930), Corespondenţa cu I. Buşiţia, Ed. Marineasa, Timişoara,
1997
Bleahu, Marcian, Relieful carstic, Ed. Albatros, Bucureşti, 1982
Bocşan, Nicolae, Contribuţii la istoria iluminismului românesc, Ed. Facla, Timişoara,
1986
Bocşan, Nicolae Leu, Valeriu, Şcoala şi comunitatea în secolul al XIX-Zea. Circulare
şcolare bănăţene, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2002
Bod ea, Cornelia, Moise Nicoară (1784-1861) şi rolul său în lupta pentm emancipare
naţional-religioasă a românilor din Banat şi Crişana, Ed. Diecezană, Arad, 1943
Bogdan, Doru, Dr. Ioan Suciu-Părinte al patriei, Ed. Viaţa arădeană, Arad, 1999
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Bolovan, Ioan, Primul Război Man.dial şi realităţile demografice din Transilvania.
Familie, moralitate şi raporturi de gen, Ed. Şcoala Ardeleană, Cluj-Napoca, 2015
Idem, Transilvania între Revoluţia de la 1848 şi Unirea din 1918. Contribuţii
demografice, Fundaţia Culturală Română, Cluj-Napoca, 2000
Bolovan, Sorina Paula, Familia în satul românesc din Transilvania, Fundaţia
Culturală Română, Cluj-Napoca, 1999
Bradin, Virgil, Şcoli româneşti din Arad - Pârneava de la începuturi plinii în 1947, voi.
I, Ed. Promun, 2008
Ciuhandu, Gheorghe, Românii din Câmpia Aradlllui de arnm doliii veacuri, Arad,
1940
Cocean, Pompei, Peşterile României, Ed. Dacia, Bucureşti, 1995
Colta, Elena Rodica, Maghiarii din Ghioroc, Ed. Fundaţiei pentru studii europene,
Cluj-Napoca, 2005
Idem, Interetnicitate şi constrncţii identitare în zona de frontieră romiino-n111glziare, Ed.
Universităţii „Aurel Vlaicu", Arad, 2010
Idem, Portul popular din judeţul Arad, Ed. Etnologică, Bucureşti, 2014
Idem, De la naştere la moarte. Rituri domestice şi alte comportamente rituale
contextualizate din judeţul Arad, Ed. Etnologică, Bucureşti, 2015
Colta, Rodica, Sinaci, Doru, Torni, Natalia, Monografia comunei Coviisiinţ, Ed.
Mirador, Arad, 2012
Cornea, Corneliu, Jurnalul detenţiei politice în judeţul Arad 1945-1989, Ed. Mirador,
Arad, 2000
Diaconovich, C., Enciclopedia României, voi. III, Sibiu, 1904
Edvi-Illes, Laszlo, Kăzgazdasagi leirasa az Aradi Kereskedelmi es iparkamara
keruletenek, Arad, 1897
Fabian Gabor, Arad varmegye leirasa historiai geograplziai es statisztikai, voi. I, Buda,
1835
Faur, Vasile, Ţara Zărandului. Conscripţii. Cronicii. Documente. Imagini, Ed.
Gutenberg Univers, Arad, 2015
Fenyes Elek, Mag11arorszag Geographiai Sz6tara, III, Pesten, 1851
Filipaşcu, Alexandru de Dolha şi Petrova, Istoria Maramureşului, Ed. Gutinul, Baia
Mare, 1997
Franz von Klimstein, Imago expressa sigillornm [Dioeceseos Temesvariensis],
Timişoara, 2007
Gaal, Jeno, Arad varmegye es Arad szabad kiralyi varos kăzgazdasagi, kăzigazgatasi es
kăzmiivelodesi allapotanak leirasa, Arad, 1898
Goicu, Viorica, Nume de persoane din Ţara Zărandului, Ed. Amphora, Timişoara,
1996
Graur, Al., Nume de persoane, Bucureşti, 1965
Guţan, Manuel, Istoria administraţiei publice româneşti, Ed. Universităţii „ Lucian
Blaga", Sibiu, 2003
Ianovici, V., Geologia Munţilor Apuseni, Ed. Academiei, 1976
Ioan Cavaler de Puşcariu, Date istorice privitoare la familiile nobile române, voi. II,
Sibiu, 1895
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***

Împărţirea

administrativă

administrativă, Bucureşti,

a României însoţită de legea pentru unificare

1926

***, Împăţirea administrativ-teritorială

a Republicii Populare Române, Anexă la Decretul
nr. 12 publicat în Buletinul Oficial al Adunării Naţionale nr. 1, din 10 ianuarie 1956,

Bucureşti,

1956

***, Împărţirea administrativă din 1965 a RPR, Anexă la Legea 3/1960, Bucureşti, 1965
Jekelfalussy, J6zsef, Magyarorszag Helysegnevtara, Budapesta, 1895
Dr. Kardos, Geza, Erdelyi Fiird61wlauz, Arad, 1928
Kehrer, Karolyi, Arad vtirmegye es Arad Szabad Kirtilyi Vtiros nepoktatas iigtJe, Arad,
1895-1910
Kozma, Pal, Zartind vtirmegtJe foldrajzi,statisztikai es torteneti leirtisa, Cluj-Napoca,
1848
Lanevschi, Gheorghe, Aradul vremurilor de mult apuse. 1834-1914, Ed. Polis, ClujNapoca, 2005
Mamina, Ion, Monarliia constituţională în România, Enciclopedie politică, 1866-1938,
Ed. Enciclopedică, Bucureşti, 2000
***, Marele Război în memon·a bănăţeană 1914-1919, Antologie, ediţie, studii şi note
de Valeriu Leu şi Nicolae Bocşan, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2012
Marki, Sandor, Arad varmegtJe es Arad szabad kirtily vtiros tărtenete, voi. I, Arad, 1892
Idem , Arad vtinnegtJe es Arad szabad kirtily vtiros tărtenete, voi. II, Arad, 1895
Martinovici, C., Istrati, N., Dicţionanil Transilvaniei, Banatului şi celorlalte ţinuturi
alipite, Cluj, 1921
Medeleanu, Horia, Artişti plastici arădeni, Arad, 1973
***, Meleaguri arădene. Gliid turistic, Arad, 1972
Mitu, Sorin, Geneza identităţii naţionale la românii ardeleni, Ed. Humanitas,
Bucureşti, 1997
Idem, Imagini europene şi mentalităţi româneşti din Transilvania, Ed. Presa
Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2000
Moldovan, Iosif, Monografia Reuniunii Învăţătorilor Români de la Şcoalele
Confesionale Gr.-Orientale Române din Dieceza Aradului, Ed. Revistei „Şcoala
bănăţeană", Timişoara, 1940
Moldovan, Silvestru, Togan, Nicolae, Dicţionarul numirilor de localităţi cu
populaţiune românească din Ungaria, Sibiu, 1900
Idem, Dicţionarul numirilor de localităţi cu populaţiune românească din Ungaria, Ed.
Asociaţiunii, Sibiu, 1919
***, Monografia turistică a judeţului Arad, Dorei Gureanu (coordonator), Ed. Print
Carmel, Arad, 2005
Munteanu, Ioan, Banatul Istoric. 1867-1918. Aşezările. Populaţia, voi. I, Ed. Excelsior
Art, Timişoara, 2006
Mureşan, Augustin, Popovici, Ioan, Sigilii săteşti şi comunale din comitalul Arad şi
împrejurimi (secolele XVII-XIX), Ed. Gutenberg Univers, Arad, 2009
Nagy, Ludovicus, Notice politico-geografico-statistice inclyti regni Ungariae
partiumque eidem adnexarum tomus primus, voi I, Buda, 1828
Neuman, Victor, Identăţi multiple în Europa regiunilor. Interculturalitatea Banatului,
Ed. Hestia, Timişoara, 1997
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Nistor, Viorel, Folclor coregrafic arădean. Datini şi obiceiuri. Jocuri populare din
localităţile Şirnla şi Macea, Ed. Gutenberg Univers, Arad, 2010
Oarcea, Felicia Aneta, Şcoala şi societatea în comitalul Arad (1867-1918), Ed.
Gutenberg Univers, Arad, 2012
Oarcea, Felicia Aneta, Spiridon Groza, Moneasa. Monografie istorică, Ed. Gutenberg
Univers, Arad, 2007
***, Omul luminilor, Michel Vovell (coordonator), Ed. Polirom, Iaşi, 2000
Pascu, Ştefan, Voievodatul Transilvaniei, III, Ed. Dacia, Cluj Napoca, 1986
Pădurean, Corneliu, Populaţia comitalului Arad în secolul al XIX-iea, Ed.
Universitătii „Aurel Vlaicu" Arad, Arad, 2003
Pârvu, G., Carierele din România, Ed. Tehnică, Bucureşti, 1964
Petrişor, Marcel, Trecute vieţi de domni, de robi şi de tovarăşi, Ed. Vremea, Bucureşti,
2008
Planul de învetiamentu pentru scalele poporali in Districtulu Co11sistoriul11i Românu
Ort. Din Arad, Tipografia lui Stefan Gyulai, Arad, 1877
Planul de învăţământ pentru scale poporali în districtul Consistori11l11i rom. ort. din
Arad, aprobat rn rezoluţiunea consistorială din 12 august 1888, nr. 3174, Arad, 1888
Planul real de activitate al Prefecturei Judeţului Arad pe anii bugetari 1942/43, 1943/44,
1944/45, vol. I, Arad, 1942
Popeangă, Vasile, Un secol de activitate şcolară românească în părţile Aradului. 17211821. Arad, 1974
Idem, Şcoala românească în părţile Arad11lui în pen·oada 1867-1918, Arad, 1976
Idem, Şcoala românească în părţile Aradului la mijlornl secolului al XIX-iea (18211867), Arad, 1979
Idem, Eparhia Aradului în perioada instituţionalizării rnlt11ral-11aţio11ale 1807-1948, Ed.
„ Vasile Goldiş" University Press, Arad, 2006
Râmneanţu, Vasile, Emmzuil Ungureanu 1845-1929, Ed. Mirton, Timişoara, 1996
Regulament pentru organizarea învăţământului în şcoalele poporale, Sibiu, 1906
Remer Connor, Martha, Germans & Hwzgarian 1828, H1mgaria11 Land Census Arad
conuhj, Las Vegas, 1998
***, Repertoriul arheologic al Mureşului Inferior, Ed. Orizonturi Universitare,
Timişoara, 1999
Roman, P., Cultura Coţofeni, Bucureşti, 1976
Roz, Alexandru, Kovach, Geza, Dicţionarul istoric al localităţilor din judeţul Arad,
Ed. Universităţii de Vest „Vasile Goldiş", Arad, 1997
Rusu, Adrian Andrei, Hurezan, George Pascu, Cetăţi medievale din judeţul Arad,
Arad, 1999
Săcară, Nicolae, Studii de etnografie bănăţeană, Ed. Excelsior Art, Timişoara, 2005
***, Securiştii partidului. Serviciul de Cadre al P.C.R. ca poliţie politică, Marius Oprea
(coordonator), Ed. Polirom, Bucureşti, 2002
Simon, Stela, Album de familie, Ed. Marineasa, Timişoara, 2004
Idem, Povestiri din Moneasa, Ed. Marineasa, Timişoara, 2009
Somogy, Gyula, Arad szabad kiralyi varos es Arad varmeg11e kăzsegeinek leirasa, Arad,
1913
I
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Suciu, I.D., Dicţionarul istoric al localităţilor din Transilvania, voi. I, Ed. Academiei,
Bucureşti, 1967
Szabo, Siska Z., Scurtă biografie, Cztirtin Gyula, Ed. Fundaţiei Alma Mater, Arad,
2002
Szollossy, Kâroly, Aradmegye nepoktattisi intezeteinek nevttira, Arad, 1879
***, Şcoala Generală „Caius Iacob" Arad la cumpăna unui sfert de veac. Monografie, Ed.
Promun, Arad, 2012
***, Timişoara 700. Pagini din trecut şi de azi, Timişoara, 1969
Toduţa, Gheorghe, Grec, Vasile, Lujanschi, Nicolae, Localităţile judeţului Arad,
Arad, 1972
Toşa, Ioan, Casa î11 satul româ11esc de la începutul secolului XX, Ed. Supergraph,
Cluj-Napoca, 2002
Tudoran, Petru, Ţara Zara11d11!lli. Studiu geo-ecologic, Ed. Academiei, Bucureşti,
1983
Ujj Jânos, File din istoria urbanizării Aradului, Ed. Gutenberg, Arad, 2011
Velcea, Valeria, Velcea, Ioan, Mândruţ, Octavian, Arad Monografia. Judeţele patriei,
Ed. Sport Turism, Bucureşti, 1979
Veress, Andrei, Documente privitoare la istoria Ardealului, Moldovei şi Ţării
Româneşti, voi. IX, Bucureşti, 1929-1939
Vesa, Pavel, Biserici de lemn de odinioară, Ed. Gutenberg, Arad, 1997
Idem, Bisen·cile de mir arădene între tradiţie şi modenzitate, Ed. Mirador, Arad, 2000
Idem, Episcopia Aradului. Istorie. Cultură. Mentalităţi (1706-1918), Presa
Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2006
Idem, Instit11t11l Teologic de la Arad (1822-1948),
Ed. Episcopiei Devei şi
Hunedoarei, Deva, 2013

G.

Lucrări

speciale

Bădeseu, Aurel ,,Învăţătorul ca model în şcoală şi societate", în Biserica şi Şcoala,

Arad, XXXIII, 1909
***, ,, Băile Moneasa", în Ştirea, Arad, 1935
***, ,,Băile Moneasa", în Ştirea, Arad, 1939
***, ,,Băile Moneasa", în Ştirea, Arad, 1941
Berenyi, Maria ,,Învăţământul confesional din Ungaria în secolele XIX-XX", în
Simpozion, XV, Ciula, 2006
Boagiu, Gabriela, ,,Dinamica documentului „deschis" sau despre caracterul
explorativ al colecţiilor de povestiri ale vieţii. Studiu de caz - Comunitatea elenă
din Craiova", în Elena Rodica Colta (coodonator), Hărţi etnografice, migraţii,
schimbări de peisaj cultural, Ed. Etnologică, Bucureşti, 2016
Bodea, Cornelia, ,,Cetatea Deznei", în Hotarul, Arad, 1937
Bolovan, Sorina Paula, ,,Aspecte ale ciclului vieţii familiale în satul românesc din
nord-vestul Transilvaniei la mijlocul secolului al XIX-iea", în Sabin Manuilă,
Istorie şi demografie, Centrul de Studii Transilvane, Cluj-Napoca, 1995
Idem, ,,Familia şi relaţiile matrimoniale în satul românesc transilvănean în a doua
jumătate a secolului al XIX-iea", în Anuarul Institutului de Istorie, XXXV, Cluj, 1996
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Caciora, Andrei, Gliick, Eugen, ,,Cnezate şi voivodate româneşti arădene", în
Studii privind istoria Aradului, Ed. Politică, Bucureşti, 1980
Idem, ,,Situaţia etno-demografică pe teritoriul fostului comitat Arad (secolul al
XVIII-lea - prima jumătate a secolului al XIX-lea)", în Caciora, Andrei
(coordonator), Realităţi istorice din Nord-Vestul Transilvaniei. Studii şi documente,
„Vasile Goldiş" University Press, Arad, 2006
***, ,,Chestiunea Băilor Moneasa", în Ştirea, Arad, 1936
***, ,,Colonia de vară a ucenicilor la Moneasa", în Ştirea, Arad, 1936
Demşea, Dan, ,, Un istoric al parcurilor şi grădinilor decorative din teritoriul
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Moneasa. The monograph
Geographical background
Moneasa is located in the north-eastern part of Arad county, about 100
km from the city Arad, having the coordinates 22 ° 18' longitude east, 46 ° 35'
latitude north. From a vegetation point of view, it is, as well as the fauna, specific
to the mountain areas, with protected areas of immortal beauty.

Moneasa throughout the ages
Archaeologists have discovered traces of civilization in caves, called
,,Hoanca" in local dialect.
Referred to as settlements integrated within the domain and fortress of
Dezna, Moneasa and Rănuşa had a separate identity, conditioned by their
location, thermal waters, soii and subsoil riches. The first documentary mentions
date back to 1553, 1561. In 1597 they were mentioned as the two villages received
as donations by Gaspar Kornis from the Transylvanian Prince Sigismund
Bathory.
After the Austro-Turkish wars, vast territories, including Arad and
Zarand counties, became possessions of the habsburgs. Within severa! decades,
extensive lands have been donated to the powerful people of the age. Rinaldo, the
Duke of Modena, came into the possession of a territory, which included the two
villages, based on diplomas from the 27th of October, 1726 and 11th of February,
1732. Not being able to manage them effectively, State Treasury donated them to
the supreme leader of Arad county, Gheorghe Fekete, count of Galandha
At the beginning of the nineteenth century, Baron Alexander Nevery of
Gyula-Vărşand and his brother Joseph, received the two villages as inheritance
from Szotoviky Francis, in 1804. In 1847 the entire property was sold to Count
Cristian Waldstein Wartemberg, for 800,000 florins. On the 1st of July, 1891,
Ernest Francis Waldstein, sold it to Countess Cristina Wenckhein, wife of Baron
Friedrich Wenckheim for 1,000,000 florins.
After the Union with Romania, in 1918, the new administration
implemented a land reform, which meant former owners were compensated by
the Romanian state. Their possessions were nationalized.
The horrors of the Second World War, found the two communities
involved in helping the soldiers, wounded and refugees.
The communist regime altered people's everyday lives. From collective
memories, we could identify stories of families being persecuted either for an old
politica! affiliation or the status of wealthy or bourgeois.
After December 1989, there have been important changes. The new
administration, with EU funds, has worked to modernize the village and the Spa
Resort.

Population
The insecurity during the Ottoman occupation was replaced by a period
of tranquility secured by Austrian reformism. Conscription drafted at the request
of Habsburg authorities have highlighted the demographic dynamics. The first
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Romanian families mentioned at the beginning of the eighteenth century were
joined by Germans, Hungarians, Slovaks, Jews. Some were settled in the
economic interests of the State or nobles, while others settled to conduct business.
Bearers of a different civilization, they organized around the two symbols
of identity, the church and the school.
Demographic analysis leads to the conclusion that a multiethnic and
multi-confessional community crystallized in Moneasa, unlike Rănuşa, where the
presence of other ethnic groups was extremely low. Community members in
Moneasa had not only a neighborly relationship, but also mixed marriages.
The crucial moments of life - birth, marriage, death - were the subject of
this chapter.

Administrative organization.
Elements of modernity.
The institution of the mayor, according to known data, has been
regulated since the eighteenth century, when the municipal magistrates were
mentioned. With the election of local leadership, to manage administrative, socioeconomic and politica! situations, Moneasa would cross a new period that
marked its identity in the historical context of the area.
According to the laws of the administrative organization of the
nineteenth century, each village was also a commune and had autonomy. Any
commune had communal representatives, made up of members. lt was chaired
by a "jude" Qudge).
Interwar and contemporary documents allowed us to retrace the
administrative history of the two settlements, the administrative measures and
the management structures.
Through involvement of state and communal authorities, efforts were
undertaken to modernize the commune, ensure public transportation and
illumination, postai and telephone service, medical services but also the safety of
the population.

Economic life. Tradition and continuity
During the Ottoman rule, agriculture remained the main occupation of
the locals.
In the eighteenth and nineteenth centuries, the authorities began
exploiting the resources of the soii and subsoil. The development of the area was
insured by colonizing population specialized in mining, forestry, limestone
exploitation and by improvements in the economic sector. Even though coal
mining was discontinued at the end of the nineteenth century, marble
exploitation continued into the first decade of XXI century.

Traditional life and culture
The first part of this material presents the evolution of the village center,
from the first nudei of living, to the old homes but also modern houses and villas.
Shrines, monuments, cemeteries, costumes, customs and traditions but also
magical beliefs are the components of the village life and traditional culture of
Moneasa.
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Confessional life
Until the first decades of the twentieth century, the confessional spectrum
was dominated by the Orthodox, followed by Roman Catholics. The Orthodox
Church "Holy Paraschieva" în Moneasa was first mentioned în 1756 and the
Roman Catholic Church dedicated to „All Saînts" în 1760. The Orthodox Church
,,Holy Archangels Michael and Gabriel" was mentioned around 1786.
On the 30th of June, 2011, the Hermitage „Holy Apostles Peter and Paul"
was consecrated în Moneasa resort.
Religious life was diversified by the presence of neo-Protestant cults. In
1932, the Baptist community built a place of worship, while the Pentecostal
community built one în the sixth decade of the twentieth century.

School and society
Education concerned both political and ecclesiastical authorities. A
symbol of the community, school opened new horizons în the rural society.
Austrian reformism paid increased attention to organizîng a network of
schools. Students în Moneasa and Rănuşa attended, by mid-nineteenth century,
schools în the neighborîng villages. The first mentioning of a teacher în Moneasa
was only în 1869. Children without fînancial opportunities were taught by a
priest who received a payment in products.
School were built in 1872 în Moneasa and în 1852 în Rănuşa.
The Roman Catholic community founded its own confessional school in
1870. After 1918, the Education Law stated that schools were to be admînistered
by the state. Thus all students attended the School State în Moneasa.
Starting with the middle of the twentieth century, students attended the
school gymnasium în Moneasa.
In the school year 1948-1949 a kindergarten opened its doors in Moneasa.
Unfortunately, the school în Rănuşa ceased to function în 2013. In the
school year 2016-2017 there are only 40 students în Moneasa, încluding those of
preschool age.
With the emergence of prestigious cultural înstitutions and the
development of an active consciousness that supports rural schools, an image of a
modern society with changing values and attitudes is beginnîng to shape. The
analysis of the nîneteenth to twenty-first century census data indicates an
increase în educated people.

Cultural lif e
Back in the days cultural life unfold around the church. In the first
decades after the Union, with the appearance of community centers, village
celebrations moved to these specially designed premises. Even though the
buildîng of the Moneasa Cultural Centre started in 1933, it was only opened in
1948. In Rănuşa, construction work began in 1942 and was finalized în 1952. The
two buildings were to host shows, conferences, a cinema, a library and even a
museum.
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In 1952, the construction of the sports field began. Three years later, it
had its first football game. Today, there is a modern sports base, but the local
football team was disbanded.
An initiative to create a Multiplication of Game and Wildlife Protection
Society called „ The Boar" took place in the interwar period.

The Moneasa Spa Resort
The history of the resort was intertwined with that of the Moneasa city.
Known for its medicinal water, even from Turkish times, Moneasa has not been
exploited for tourism. Timid attempts were reported at the time of barons Nevery
and Waldstein. Almost impracticable roads determined most tourists to not
return for treatrnent.
Modernization works undertaken in 1891 by Baron Wenckheim,
culminated in the granting of the title of Spa Resort, on the 13th of May in 1896 by
the Roya! Hungarian Ministry of Interior. The building of the narrow railway
Moneasa-Sebiş, improvements at Vila Wenckheim, former Villa „Nufărul", the
pool complex, the designing of the paths in the park by Czaran Gyula, but also
entertainments and excursions offered to tourists in the resort contributed to the
resort becoming known in the Empire. New villas were build in the resort by the
nobility of the time.
Today, the resort is visited by many tourists, especially in summer when
diverse festivals are being organized.

Important people
Over time, visionary spirits were formed or came in these places. Some of
them, artists, priests and teachers, craftsmen and builders or lovers of the beauty
of the area joined the gallery of important people. There are brief biographies
dedicated to them - sculptor Gheorghe Groza (1899-1930), priests and teachers:
Romul loja (1891-1943), Sinesie loja (1916-1958), Lazăr loja (1899-1973), Cornelia
Dodre (1923-2003), Aurel Borlea, Ştefan Muscă, Gheorghe Bărbuceanu (19051993), Ioan Dobre (1907-1996), Nicolae Palade (1911-1997), Spiridon Groza (19362013), Dănilă Condea (1904-1985), Czaran Gyula (1847 -1906).
The volume concludes with a bibliography, appendixes and a photo
album that shows both the old Moneasa and the contemporary one.

Oana Veliciu

502
https://biblioteca-digitala.ro

Anexe
Situatii
, statistice. Tabele

https://biblioteca-digitala.ro

Lista tabelelor
Tabelul 1.
Ajutoare băneşti (lei) pentru persoanele concentrate între 1942-1946
Tabelul 2.
Repartiţia populaţiei pe grupe de vârstă şi sexe (2002, 2012)
Tabelul 3.
Structura confesională a localităţii Moneasa între 1824-1948
Tabelul 4.
Dinamica sezonieră a botezaţilor ortodocşi din Moneasa (1853-1918)
Tabelul 5.
Dinamica sezonieră a botezaţilor ortodocşi din Rănuşa (1876-1913)
Tabelul 6.
Dinamica ilegitimităţii şi concubinajului la ortodocşii din Moneasa (1853-1916)
Tabelul 7.
Repartiţia sezonieră a copiilor nelegitimi ortodocşi din Moneasa (1880-1916)
Tabelul 8.
Dinamica ilegitimităţii şi concubinajului la ortodocşii din Rănuşa (1853-1913)
Tabelul 9.
Repartiţia sezonieră a copiilor nelegitimi ortodocşi din Rănuşa (1876-1913)
Tabelul 10.
Evoluţia ilegitimităţii catolicilor. Moneasa (1850-1900)
Tabelul 11.
Evoluţia sezonieră a deceselor la populaţia ortodoxă din Moneasa (1853-1918)
Tabelul 12.
Evoluţia sezonieră a deceselor la populaţia ortodoxă din Rănuşa (1853-1914)
Tabelul 13.
Dinamica deceselor pe categorii de vârstă la ortodocşii din Rănuşa (1853-1914)
Tabelul 14.
Repartiţia mortalităţii pe sexe la populaţia ortodoxă din Moneasa (1879-1918)
Tabelul 15.
Dinamica sezonieră a căsătoriilor în localitatea Moneasa (1853-1900)
Tabelul 16.
Dinamica sezonieră a căsătoriilor în localitatea Rănuşa (1853-1916)
Tabelul 17.
Cadrele didactice ale şcolii din Moneasa (1885-1964)
Tabelul 18.
Elevi ai şcolii din Moneasa între anii 1932/1933-1938/1939
Tabelul 19.
Elevi ai şcolii din Rănuşa între anii 1904-1905/191, ns
Tabelul 20.
Dinamica promovabilităţii la şcoala din Moneasa. 1924/1925-1947/1948

https://biblioteca-digitala.ro

-"'

-

, 3.

"'"'<:

-

n,

()

pq"
......

'°
...n,
C;J

~

P.G
'-J

"d

5·
::,

1.400

1.400

...

......

'°
t>~
N
......

<
~>

I»<

1.400

ro
~

1.300
2.000
2.000
1.300
2.000
2.000

p..

'°""'

-

[ro

D,k

~

......

'°
?
C;J

~

1.400

1.400

C;J

-

~

o
::t

Ul

--....
......

1.300

n,

C;J

1.400

~-

"'=

()

~

C;J

1.300

~
N

-

-

900

900

N.
rii"

"'Q.

()
=
:::r.
1.300 ..:
~

900

ro

n

-

·-l

-

-l
n,

...

900

...o::I

-

"'=
>
;:;--

700

p.

aro

,_
,_
,_

900

G"'
... l
o
~

-

2.000
2.000

nn,

::,

2o
~

°'

......
?

i:l

aro

o.

N

rii"

......

00

2.000

-

2.000

-

2.000

--....
......

'°""'
C;J

1.700
2.000

2.000

-

-

2.000

-

-

2.000

1.400

-

-

900

o::I

:s:....n

I

-

n,

II

n,

~

III
IV
V

o

900
900

a-.
""'
>
C:

...

()

-"'>

t

900

-

1.100
1.100

-p

-

qq"

1300

'"'......
-"

qq"

-

ţ

-

:;:.::,

><

n,

......

()

......
~

.ţ-.J

n

J
~-

"''-J
r.,,

~-

S"
...

f"

~

a
ro

o.
N

'°

n,
~

'°
C;J

1.300
2.000
2.000

;i:-

~
~

1.700

ro
Q.

1.700

N

rii"

1.700

N.
rii"

--....
""'

1.700

--....
......

C;J

1.700

'i

p..

~

C;J

'°""'
C;J

1.700

-

--....
......

-

1.700

C;J

2.000

1.700

2.000

1.700

'°""'

>-

~

1.700

Dl
i::l

!!
i:
...

!:"

lC

c
e
~

......

VI

~

1.100

rii"
......
'-J

t'°

ţ
p..

...

1.300

zC:
3n,

~
t""'
on

e..

VII
VIII
IX
X
XI
XII
I
II
III
IV

VIII

-

-

1.000

1.700

1.400

2.000

-

2.000

1.700

1.400

-

-

2.000

1.700

2.000

2.000

2.000

1.000

1.700

2.000

2.600

2.000

1.700

2.000

-

2.000

-

1.700

XI
XII
I

2.000

-

2.000

-

-

II

2.000

-

2.000

-

-

III

2.000

2.000

2.000

1.000

-

IV

2.000

2.000

2.000

2.000

-

V

2.000

2.000

2.300

2.000

-

-

2.000

2.300

2.000

-

VI
VII

-

2.000

2.300

2.000

-

VIII

-

2.000

2.300

2.300

-

IX

2.000

2.000

2.300

2.300

-

X

2.000

2.000

2.300

2.300

-

XI

-

3.700

5.300

5.300

-

XII

39.200

51.066

42.800

34.800

38.400

=
[=

https://biblioteca-digitala.ro

n,

IX

...

X

n,

i

t-!.

~.

.
I

~
'--

?.l
C:

......

VII

1.400

n

~

o
"'...n, ....
Q. I

Q.

o

t

c-

V
VI

n,

n

.
.n..

!

t""'
C:

"'=

Total

'i >
\;J

n,

:

o

:r

n

n
==
....
- ::r= i

C:

n,

"'... ~
i
C: C'I
n,

.;,

3

"'5'
-

......

'°:t

I

I

8a-

Silade
oo

"1

8

"1

8 8 8 8
"1

'""!

"1

"1

.... .... .... ....

Dragoş:

o
o
o

N

8 8 8 8 8

'° ....

N

"1

"1

"1

.... .... .... .... .... ....

8

I(")

t")

t")

N

N

N

N

I

I

C"i

I

8 8 8 8 8

I

~

~

~

~

~

8

~

.... .... .... .... .... ....

8o 8o 8o 8o 8o
C"i

Draghici Alexandru: Ctg. 1934, bt. 2,

I

t")

8

8

8

8

t")

o
ot")

8

8

t")

o
ot")

8

t")

o
ot")

o
ot")

N

N

N

N

N

N

N

,ri

'°
''°°

§ § 8o 8o 8o 8o 8o 8o 8o 8o 8~

oo

8

8....

~

.... .... .... ....

I(")

8o

8o

o

8

~

8o

oI(")

8

o

~

~

r:--..

8

t")

N

8o
N

8o 8

t")

N

N

t")

Ctg. 1926, reg. 11 Jandarmi

8 8 8 8 8o 8o
"1

111

Vânători

C"i

C"i

C"i

C"i

§ 8o 8o
C"i

C"i

C"i

C"i

C"i

C"i

C"i

C"i

C"i

N

C"i

C"i

C"i

C"i

C"i

C"i

.... ....~ '°-1'

8

8 8 8

8

8.... 8

8

oI(")

8

8

8

8

C"i

,.-;

'°

Munte

8 8
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
~ 8r:--.. 8r:--.. 8r:--.. ....~ ....~ 8a- ....'""! ....'""! ,.....'""! ,.....'""! ....'""! '""!,..... ....'""! ....'""! '""!,..... ....'""!

8....

8

....

I'-:
,.....

8....

8

~

'""!

.... ....

'""!
,.....

'""!

....

'""!
,.....

.... .... ....
'""!

'""!

I(")

~

....

~
,.....

~

....

oI(")

~
,.....

oo
~
,.....

I

I

I

I

""oci
t")

Faur Constantin: Cti. 1931, bt. 8 Vânători Munte, nr. decizie 9/943
I

I

I

I

I

I

8,..... 8,..... 8 8.... 8,..... 8,..... 8,..... 8,..... 8,..... 8,..... 8.... 8,.....
,..... ,..... r:--.. .... ,..... .... ,..... .... ,..... ,..... .... ,.....

Brad Aurel: Ctg. 1938, re . 7,
I

I

I

I

I

Vânători

I

I

I

I

....

.... ....,.....

8,..... 8 §l 8.... 8,.....
,..... 00 .... .... ....

8,..... 8.... 8.... 8.... 8,..... 8....
,..... .... .... .... .... ....

8....

....

8

t")

°'
N

Munte, nr. decizie 14/1943

8a- 8'""! 8'""! 8r:--.. 8'""! 8'""! 8'""! 8'""! 8'""! 8'""! 8'""! 8'""! 8'""!
,.....
,.....

8

,.....

....

I

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
8a- 8,.....
'""! ,.....
~ a~ ,.....
~ ~ ~ ~ ~
~
~
~
,.....

8

8

....

Ancuta Mihai: Ctg. 1934, bt. 9,
I

8....

.... ....

Vânători

,.....

,.....

.... .... ....

~

I

I

8 8 8
~

~

~

.... .... ....

8

~
,.....

8 8
~

~

8 8
~

.... .... ....

00

~
,..... C"i
~

00

~

C"i

00

~

C"i

00

N

111

00

N

....

111
,.....

I

I

~
lf"l

,.....

~

'°

t")

Munte, nr. decizie 15/1943

,.....

....

,..... ,.....

,.....

~

.... .... ....

~
,.....

8

~

....

8

~
,.....

8 8

"",....; "",....;

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

8

t")

:tj

Ile Gavrilă: Ctg. 1927, Reg. 7 Artilerie Antiaeriană, nr. decizie 16/1943
o
o

I(")

8

I(")

8

I(")

I

8 8 8 800 8 800 800 800 800
I(")

I(")

I(")

I(")

Balint Teodor: Ctg. 1929, campania IV

o
o

00

800 800 800 800

800

800

800

800 800 800 800 800

~ăniceri

IV

https://biblioteca-digitala.ro

800 800 800 800

o
o

00

800

800

o
o

00

o
o

00

800

,....;

8a-

'°
N

IJl

i::

n

2·

'Tl

Dl::,

n

i;;·

n

()

qq"

.....
'°.....

,'l

o..
~

Ol

,oo

z

:-1

o..
("I)

n

N.
rii"
N
........

'°

-

-

-

,ţ.

<.,.)

-

-

"tl

III

::i.
li>

>
;-

1.300
1.300

><
li>
::,

1.300

~

1.100

()

=.....
'°
:;:::,

~

.!'v

s·<
"";:!.o
o..
("I)
~

§
ro
'
:,
:-1

o..
µi

N.
;;·

700

1.100

1.300

~

700

::i.
III
li>

-

"tl

~

n
~
.....

'°
...

<.,.)

.!-11

2.000
2.000

n

1.300
1.700

!"'

e.
""ro

F·
:,

1.400

1.400

N
li>

-

<:
li>

~

-

1.100

'°

::,

::r.
III
()

.....

<.,.)

.!-11

1.700
1.700

700

1.700

Ol

1.700

1.100

ro
2.

1.700

J'.:

1.100

'°

1.100
1.100

-

<.,.)

1.700

~

00

<

~·

"";:!.o
~

§
ro

900

-

1.400

o

1.400

~

-

o

P"

~

o..
("I)

o.
N

rii"
o
........
N

-

µi

1.700

N.
rii"

1.700

'°
,ţ.

<.,.)

-

~

-

ii:i

::i.

n
(1Q
.....

-

III

-

'-J

800

...

qq

1.400

-

'°
<.,.)

-

-

-

Q.

.!-11

n

1.700

,ţ.

900

'°
ţ

~

N

700

n
.....

900

o

1.700

Dl

900

~

-

.!'v

o:,

-

:;·

..::,

o"

1.100

1.100

IJl

0
.....

o..
:;::·

F
~

-

'°
.!'v

-·§"

ni

-·

fi."

1.100

..:·

"'

..;-

-

..,

-

'v

1.400

5·

900

p.

-

1.400

~

-

:,
("I)

o

800

("I)

-

rii"

-

.....
........

-

1.400

'°

-

1.400
1.400

o.
N
,ţ.

,ţ.

<.,.)

1.400

-

-

1.400

800

1.100

........

1.700

800

1.400

800

1.400

1.100

'°

1.700

1.400

1.400

800

260

1.400

1.100

1.700

1.400

1.400

-

260

1.400

1.100

1.700

1.400

1.400

-

260

1.400

1.100

1.600

1.400

1.400

800

260

1.400

1.100

1.600

1.400

-

800

-

1.400

1.100

1.100

1.100

1.400

800

-

1.400

1.100

1.100

-

1.100

-

800

1.400

-

-

1.400

-

1.100

-

-

-

-

1.400

-

1.700

-

-

-

800

600

-

1.700

-

-

-

800

1.100

-

1.700

-

-

-

-

-

-

1.700

-

-

-

-

-

1.100

1.700

-

-

-

-

-

550

1.700

-

-

-

-

1.400

1.100

1.700

-

1.400

-

800

1.400

1.100

1.700

-

-

-

800

1.400

-

-

1.400

-

-

-

3.200

-

-

3.200

-

-

5.840

44.500

24.650

46.100

18.100

24.400

7.800

800

.....
.....

........

'°
,ţ.

1.400

...o~

-

1.100

<.,.)

1.400

-

li>

~

N.
rii"
,ţ.

;:

-

1.100

........

~

..

o

µi

::r
li>

-

:-1

1.400

III

-·
;-·

("I)

P,tl

..,
li>

III

<.,.)

,'l

n
2·

,ţ.

<.,.)

<.,.)

<

https://biblioteca-digitala.ro

600

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

8,.....

8,..... 8,..... 8,..... 8,..... 8,..... 8,.....

00

8' ; 8' ; 8' ; 8' ;

,.....

,.....

,.....

,.....

,..... ,.....

,.....

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

"

Condea Mihai: ctg. 1941, reg. 17 Infanterie, nr. decizie 6/1943
I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

8' ; 8' ;
,.....

,.....

I

I

I

I

I

II)

N

,.....

,.....

,.....

I

I

I

,.....

I

I

8r-...

I

I

8' ; 8' ; 8' ; 8' ; 8' ; 8' ; 8' ;

8' ; 8
10

8 8N

,.....

,.....

,.....

I

I

I

,.....

,.....

,.....

,.....

8 8

8

8

,.....

N

00

II)

,.....
oei
,.....

Farko Iosif: CtJ. 1918, Parcul de vite Arad, 30/943
I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

8' ;
,.....

I

I

I

I

~
,.....

~
,.....

I

I

~
,.....

~
,.....

~
,.....

<")

8

~

.....
.....

Groza Vasile: Ct~. 1932, bt. 7 Vânători Munte, nr. decizie 40/943
I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

8' ; 8' ; 8' ; 8' ;
..... ,..... .....

I

I

I

I

I

I

I

I

.....

8"<I'

""'

Condea Iosif: Ct •. 1931, Liceul Militar Timişoara, nr. decizie 42/943
I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

800 800 800

I

I

8

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

'°

8o

<")

Dronca Pantelimon: Ctg. 1934, Reg. 93 Inf., nr. decizie 54/944
I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

~
r-...

I

I

800

I

R

.....

I

I

R .....R

.....

I

I

'°

Faur Aul?llstin: Ctg. 1917, detaşament nr. 54CF, nr. decizie 54/944
I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

8 8' ;
~
.....

.....

8' ; 8' ; 8' ; 8' ; 8' ; 8' ; 8' ; 8' ;
.....

.....

.....

8' ; 8' ; 8' ; 8' ; '8; 8' ;

o
o
';
,.....

8' ;

.....

.....

..... ..... .....

'°'°
'°

N

8
°'
.....

oo

800

N

'.....°

8' ; 8
.....

II)

""'

Brad Mihai: Ctg. 1932, re~- 85 inf. Nr. decizie 12/1943

.

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

VI

I

I

https://biblioteca-digitala.ro

8' ; 8' ; 8' ; 8' ;
..... ..... .....

.....

..... ..... ..... ..... ..... .....

,.....

8' ;
.....

II)

{l?~Ol

009"9f,

00l"€€

f,ff9l

owsz:

ooos·s

oooo·f7

IIX

-

-

-

-

-

-

IX

-

-

-

-

-

-

X

-

-

-

-

-

-

XI

-

-

-

-

-

-

U')

III/\

-

-

-

-

-

-

°'""....

II/\

-

-

-

000l

-

008

li\

000"9
000·9

008

-

-

i\

OOf,"01

-

-

008

-

-

AI

009"1

ooz:z:

009T

00Z:'H

-

-

III

009T

ooz:z:

009T

-

-

II

009T

ooz:z:

009T

oon
oon

ooz:·z:

009T

I

oon

00€€

ooz:·f7

00€"€

oon

IIX
IX

008"1

ooz:·€

oos·z:

008

oosz:
OOll

009T
008"1
008

oon

oon

0081
008

X

008

00ll

-

oon

oon

008

XI

008

00ll

-

00f7"l

oon

-

llli\

008

00ll

-

oon

oon

-

II/\

008

00ll

-

oov·1

oon

U') f---

°'""....rJ.i
°'""-~....

·ara
~

.

(U

ra

ra

i:::

.t

~~

°'

;::l
,-J

oi::: ....
u

008

li\

(U

.

'tl

i\

(U

ra

o

AI

·-<
;::l

III

II

-

..,.
°'....

..,.
°'......
<()

I

<()

°'""

QJ

"O

~

IIX
IX
X

-;;a

XI

......
......

III/\

~

II/\

tt")

Ii\

008
008

----QJ
.N
·c;

-

"O

·.ci
QJ

...

><tl

u

i:,:;

..,.,....;°'......hi-

008
008
008
008
008
008
008

o
~

008
008

III

ra
)(
(U

008

II

<
ra

008

i\

AI

i:::

I

E
ra

i::Q

-

~

.

><a'

u

o

E
QJ

...

(lJ

00ll
00ll

-

00fl

oon

0011

008.

OOfl
00fl

oon

"O

oon

i:::

00ll
0011
0011

..,.
°'......
<()

o......
----QJ

.N

·g

ii...

00ll
-

......

-

-

...~

-

'°oo......

-

:o
o..,.

·;::
QJ

ra

<()

O'°
N

°'•·
......

~

u

ci.i

fr...
o(U

..c:
c..,
ra
N
o

...
c..,

..,.
°'

-

oon

oon

oon

(l)

U")

----QJ
.N
·c;

r----

008
<()

00ll

oon

-

-

-

"O

~

°'......

~

008

..,.
°'......

<()

008
008

......
-----

oon
oon

008
008
008
008

-

i::

-

i

z

-

1i

"O

..:

°'.iii"
...

,....;<()

-

-

:a"'

-

i::
ra

-

o

008

ra

-

~

(/)

~

u

-...

OOl
-

o

j

,.Q

......

N

o

-

c..,

oon
oon

·c;
QJ

..:

U")

00

.·,

...
QJ

-

https://biblioteca-digitala.ro

<()

°'

·c;
QJ

..:

...ra~

o
..,,.

008
008
008
008
008
oon
oon

----°'......

u oon
~ oon
"O

[:

-

......
°''°

...a.,

-

u

oon
-

-

·::;

-

i
'tl

-

...ra
i::Q

.N

008

-

..c:

......
----QJ

008

...

......
~

u

<()

u

N'

°'

l:i
!!

.N
"O

QJ

-

u

......
-----

00fl
-

·c;

<()

v€l

N

QJ

QJ

.N

..,.
°'......

<()

>

-

·.i:::

::,

,a
.t:
i::
a.,

N

~

<()

"1'

oon
oon

°'
...a.,
·2
o

N

ci:

<")
<()

°'......

oon
oon

u

(U

-

~

i:::

-

~

-

o

~i:::
ra

)(

<
ra

"'ra

::i::

~

i::
(U

...
(U

N

I

I

o
o
~
,.....

o
o
~
,.....

o
o
~
,.....

o
o
~
,.....

o
o
"-:I'.
,.....

8 8 8 8 8
~
,.....

~
,.....

~
,.....

"-:I'.
,.....

~
,.....

I

I

8 8 8
,.....

~

I

,.....

~

I

I

I

I

~

I

I

,.....

8

~

,.....

8 8 8N 8N
~

,.....

~

,..... c-i

~

8co
N

8co 8co 8
N

N

'°

o
o
I

I

I

'°

I

I

I

co

I

I

I

o
or<")

I

~

Condea Pavel: Ctg. 1941, reg. 93 Inf., nr. decizie 21/943

'

I

I

8co 8co

'

I

'

Condea Barie: Ctg 1941, reg. 11

8co

8co

I

I

Călăraşi,

~

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

8o

a-

r-.:

I

nr. decizie 80/943

8 8 8 8 8 8 8 8
8co 8co ':
co co co co co co co

I

,.....

I

I

8 8 8
':
,.....

':
,.....

':
,.....

8

':
,.....

8

8

':
,.....

':
,.....

8t--..

8t--..

8 8 8,n 8

':
,.....

':
,.....

r<")

N

c-i

8N
N

8N 8N 8N 8o 8o
N

N

N

I

r-.: r-.:

I

I

I

I

8

r<")

r-.:

""

Brad Ioan: Ctg. 1934, Reg. 93 lnf., nr. decizie 28/943

'

I

I

I

I

I

I

I

I

8

I

U")

' t--..
,..... ~
,..... t--..
,.....
,..... t--..
,..... t--..

8 8 8

8

8t--..

,.....

,.....

,.....

8 8t--.. 8t--.. 8,..... 8"'1'

t--..
,.....

,.....

r<")

,n

r<")

§ § § § §
"" 8 °' °' °' °' °'

8

r<")

I

I

I

I

I

I

"'1'

r<")

Dragoş

I

I

8

U")

,....;
co

Pavel: Ctg. 1930, reg. 96 Inf., nr. decizie 53 / 943
I

I

I

I

I

I

I

I

'

8 8
~
,.....

~
,.....

I

I

8~ 8 8

8

~
,.....

8

~
,.....

~
,.....

I

'

'

'

8 8 8 8 8

8

8

,.....

~
,.....

8

~
,.....

8 8 8N 8N
~
,.....

~
,.....
c-i

""

8co
N

oei

o
o
o
oei

I

I

8co 8
8
co o
N

N

I

I

8o 8o
oei

oei

I

I

I

8

0C1
,.....

'°

Roman Alexandru: Ctg. 28, Reg. 7 Roşiori, nr. decizie 58/944
I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

8o 8o
N

'

N

I

I

'

I

I

I

I

I

'

I

8o

"<I'

Voian Ilarie: Ct~. 935, Re~- 93 Inf., nr. decizie 59 / 944

'

I

I

'

I

'

'

I

I

I

I

I

I

~ ,.....
~ ~
~
,.....
,..... ,.....

~
,.....

~
,.....

~
,.....

8

~
,.....

~
,.....

I

I

I

I

I

I

I

I

I

'

I

I

I

§

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

8

8 8
~
,.....

"<I'
,.....

Bama Vasile: et,,. 1936, Fl.n. Aviatie, nr. decizie 61/944
I

I

I

I

'

'

I

I

'

I

I

'

I

8co 8co

I

I

I

I

I

I

'

Roman Zaharie: Ctg. 1935, Reg. 1 Artilerie, nr. decizie 62/944

VIII

https://biblioteca-digitala.ro

~
,.....

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

oo
N
N

Bama Gheorghe: Ct . 1943/42, bt. 2 Transmisiuni munte, 66/944
oo oo oo

I

I

I

o
o

o
o

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

U")

o
o

o
o

8

o
o

oo

t--:

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

~

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

7•

I

I

I

I

I

I

Groza Gheorl!he: 0
I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

oo

o
o

~
~
.....
.....

t--:
t--:
..... .....
..... t--:

t--:
.....

t--:
.....

o
o
00

1942, C. Justitie cavalerie

I

I

I

I

I

I

I

I

oo

o
o

8 8

t--: t--:
t--: t--:
.....
.....
..... .....

t--:
.....

t--:
.....

t--:
.....

o
o

o
o

o
o

.....

.....

.....

t--:
.....

.....

o
oc<)
u-i

.....

Covaci Iosif: Ctg. 1931, reg, 1 artilerie, 72/1944
I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

o
o

~

I

I

I

.....

~

~

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

o
o

~

LI")

Voian Terentie: Ctg. 1923, C.R.Arad, 81/944
I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

o
o

oo

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

o
o

~

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

'

'

'

I

I

I

I

'

I

'

'

'

'

'

I

I

'

'

'

'

'

'

'

'

'

00

00

o
o

~

.....

Ciupertea Pali: Ctg. 1933, re1. 19 Inf, nr. decizie 83/944
I

I

Crişan
I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

.....

oo

~
.....

Ioan: Ctg. 1932, GRC, nr. decizie 104/944
I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

o o
oc<) oc<)
N

U")

o
o
c...:

'°

Linl!llrar Roman: Ct". 1942, Reg. 5 Vânători, nr. decizie 84/944

'

'

'

I

I

I

'

I

I

'

I

'

I

'

I

o
o

o
o

'

'

'

o o o
o
' o00 o00 00

o
o

o
o

00

00

I

I

I

o
o

~

.....

o
o

'<t'

c<i

Lingurar Aurel: Ctg. 1942, re". 5 Vânători, nr. decizie 85/944

'

'

'

'

'

'

'

'

I

'

I

'

'

'

00

00

o
o

00

o
o

00

IX
https://biblioteca-digitala.ro

oo

00

o
o

~

.....

'

'

'

'

o
o
N
00

Ancuta Petru: Ctfl;. 1932, reg. 93 Inf., 89/944

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

8

'

'

'

'

'

'

'

r---:

.....

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

~
.....

'

'

'

'

'

'

'

'

'

I

'

'

'

'

8.....

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

I

.....

'

-.i:
.....

'

'

I

'

'

'

'

'

'

'

'

I

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

I

N

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

I

'

I

I

'

'

8 8 8 8

8N

I

'

I

I

'

'

'

8

8

8

8

r---:

.....

Bo •dan Ioan Ct~. 1936, reg. 93 lnf., 90/944

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

~
.....

~

.....

8

<')

c<Î

Cu ;ovschi Alexandru Ct ,. 1942, Reg. 9 Art.antiaeriană, nr. decizie 92/944

'

I

'

'

'

'

'

'

'

'

'

8 8 8

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

I

'

'

'

'

'

'

~
~
~
.....
.....
.....

8

~
.....

8.....

.....

Draghici Vasile Ctg. 1929, re~- 80 inf., 93/944
I

I

I

I

I

'

'

'

'

'

'

8

-.i:
.....

8

-.i:
.....

8

8

'°

'°

8N

s:j<

Nica Pantelimon: Ct~. 1928, reg. 90 Infanterie, 94/944
I

I

I

I

I

'

I

I

'

'

'

I

'

8

8

8

8

8 8 8

.....

.....

.....

.....

.....

8

8

8

~

~

~

~

~

~

.....

U')

o
o

.....

°'

Groza Nicolae: Ctg. 1929, re~ . Pionieri, nr. decizie 97 / 944
I

'

'

I

I

'

I

'

'

'

I

'

'

'

'

~
.....

~
.....

~
.....

'

I

8

<')

c<Î

Roman Gheorghe: Ctg. 1936, reg. 6 Vânători Munte, nr. decizie 70/944

'

'

Şodinca

'

'

I

I

'

I

I

I

'

'

'

I

I

I

'

8 8 8

~
.....

'

'

8 8 8

8

o
o

..... ..... .....

.....

.....

~
.....

U')

,ri

8

~
.....

U')

<')

~
.....

~

.....

N

c<Î

N

o
o

8

o
o

.....

.....

8 8N

800

8N 8N 8o 8o 8o
N

N

r...:

r...: r...:

I

8

(J"\

ci

<')

Iosif: Ctfl;. 1936, reg. 93 Inf., nr. decizie 73/944
I

I

Dragoş Dănilă:

'

I

I

I

I

I

'

'

I

I

I

-.i:

-.i:

-.i:

-.i:

-.i:

-.i:

-.i:

Ctg. 1936, reg. 93 lnf., nr. decizie 74/944

X

https://biblioteca-digitala.ro

-.i:
.....

U')

N

s:j<

N

800 800 8o 8o 8o 8o
N

N

oei

oei

oei

oei

'

I

'

8
'

'°
~

I

I

I

I

Drăghici Gavrilă:

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

o
o

~
.....

I

I

I

I

I

I

8 8N 800
~

.....

t<'i

I

I

N

o
o
00
N

800

o

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

o
o
o
1'

I

I

I

I

I

o
o
o
1'

o
o
o
1'

I

1'

o
o
o
1'

N

o
.....
'<I'
.....

o,-_ 1942, reg. 11 Călăraşi, nr. decizie 82/944
I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

o
o

~

I

I

I

I

I

I

I

I

I

8o

1'

.....

o

o
.....
u"i
.....

Groza Florea: Cti!. 1943, reg. 4 Transmisiuni, nr. decizie 86/944
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Aurel: Ctg. 1934, reg. 93 lnf., nr. Decizie 4/ 1943

Au beneficiat de ajutoare în anul 1944.
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Au beneficiat de ajutoare în anul 1944.
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Ctg. 1930 centru op. 610, nr. Decizie 18/1943

Au beneficiat de ajutoare în anul 1944.
Groza Terentie: ctg. 1934, bt. 21
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loja Pavel: Ctg. 1933, reg. 7 Pioneri, nr. Decizie 35/1943

Au beneficiat de ajutoare în anul 1944.
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Dragoş:
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I

I

I

I

I

I

I

I

I

o
o

°'
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Ctg. 1926, reg. 11 Jandanni

Au beneficiat de ajutoare în anul 1944.

Sursa: Arhiva Primăriei Moneasa,

o
o
o

a:

8o
a:

8
a:

o

8o
a:

o
o
o

8o 8o
a: a: a:

Evidenţa ajutoarelor de concentrare 1943-1946.
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Tabelul 2. Repartitia Dopulatiei pe grupe de vârstă si sexe (2002, 2012
Populatia pe grupe de vârstă/ani
Grupa de vârstă
Din totalul populaţiei anului
Total
I Masculin I Feminin
Nr. I % I Nr. I % I Nr. I %
2002
0-4
40 I 3,78 I 20 I 1,89 I 20 I 1,89
2012
23 I 2,32 I 12 I 1,21 I 11 I 1,11
2002
5-9
45 I 4,26 I 23 I 2,17 I 22 I 2,08
2012
30 I 3,03 I 19 I 1,92 I 11 I 1,11
2002
10-14
64 I 6,06 I 33 I 3,12 I 31 I 2,93
2012
38 I 3,84 I 19 I 1,92 I 19 I 1,92

2002

15-19
62

I

5,87

I

28

37 I 3,74 I 20
20-24
48

I

4,54

I

24

62

I

6,21

I

31

58

I

5,49

I

29

64

I

6,47

I

36

101

I

9,56

I

53

58

I

5,o6

I

31

70

I

6,62

I

33

61

I

6,11

I

34

79

I

7,48

I

45

95

I

9,61

I

45

87

I

8,23

I

43

80

I

8,09

I

37

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54
70 I 6,62 I 35

I

2,65
2012
I 2,02
2002
I 2,27
2012
I 3,13
2002
I 2,74
2012
I 3,64
2002
I 5,01
2012
I 3,13
2002
I 3,12
2012
I 3,44
2002
I 4,26
2012
I 4,55
2002
I 4,07
2012
I 3,74
2002
I 3,31
2012
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I

I

3,21

I 17 I

1,72

I

24

I

2,27

I

31

I

3,13

I

29

I

2,74

I

28

I

2,83

I

48

I

4,54

I

27

I

2,73

I

37

I

3,50

I

27

I

2,73

I

34

I

3,21

l

50

I

5,06

I

44

I

4,16

I

43

I

4,35

I 35 I

3,31

34

94

I

9,51

I

51

l

5,16

l

43

I 4,35

2002

55-59
56

I

5,3o

I

90

I

9,10

I

72

I

6,81

I

66

I

6,68

I

81

I

7,67

I

44

I

8,19

I

57

I

5,39

I

60

I

6,o7

I

37

I

3,5o

I

54

I

5,46

I

21

I

1,98

I

26

I

2,63

I

8

I

o,75

I

6

I

0,60

I

1056

I

100

I

60-64

65-69

70-74

75-79

80-84

Peste 85

Total

25 Ţ 2,35 l 31
2012
45 I 4,55 I 45
2002
24 I 2,27 l 48
2012
33 l 3,34 l 33
2002
42 I 3,97 I 39
2012
18 l 1,82 l 26
2002
23 I 2,17 I 34
2012
15 l 1,51 l 45
2002
12 I 1,13 r 25
2012
24 l 2,42 Ţ 30
2002
9 I 0,85 I 12
2012
10 l 1,01 l 16
2002
3 l 0,28 l 5
2012
2 I 0,20 I 4
2002
504 I 100 I 552
2012
482 l 100 l 506

I

2,93

I

4,55

l

4,54

I

3,34

I

3,69

l

2,63

I

3,21

I

4,55

I

2,35

I

3,03

I

1,13

I

1,61

l

0,47

I

0,40

I

100

988 I 100 I
l 100
Sursa: Institutul National de Statistică, Recensământul populaţiei şi al
locuinţelor 2002; Institutul Naţional de Statistică, 2012,
http://statistici.insse.ro/shop/ Populaţia şi structura demografică,
accesat 26 ianuarie 2016
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Tabelul 3. Structura confesională a
Anu1/
Total

1824

localitătii

Moneasa între 1824-1948

Structura
Romanocatolici
%
Nr.
17,59
79

Grecocatolici
%
Nr.

confesională

Ortodocşi

Luth.

Refonn.

Mozaici

Nr.

%

-

Nr.
352

%

-

78,39

-

-

Nr.
14

%
3,11

Nr.
4

%
0,89

449

1827

96

20,55

-

-

356

76,23

-

-

14

2,99

1

0,21

100

20,87

-

-

362

75,57

-

-

17

3,54

-

-

112

22,67

-

-

362

73,27

-

-

20

4,04

-

-

115

22,90

-

-

366

72,90

-

-

21

4,18

-

-

85

19,23

-

-

347

78,50

-

-

7

1,58

3

0,67

130

23,67

-

-

380

69,21

34

6,19

5

0,91

-

-

120

20,68

-

-

405

69,82

40

6,89

15

2,58

-

-

120

17,64

-

-

505

74,26

40

5,88

15

2,20

-

-

170

25,75

-

-

480

72,72

-

-

10

1,51

-

-

173

26,09

-

-

480

7,23

-

-

10

1,50

-

-

273

35,77

-

-

480

62,90

-

-

10

1,31

-

-

280

36,36

-

-

480

62,33

-

-

10

1,29

-

-

226

31,47

-

-

470

65,45

-

-

16

2,22

6

0,83

170

25,37

-

-

480

71,64

-

-

15

2,23

5

0,74

100

17,21

-

-

475

81,75

-

-

-

-

6

1,03

110

21,35

-

-

384

74,56

-

-

21

4,07

-

-

115

22,72

-

-

367

72,52

-

-

24

4,74

-

-

125

23,67

-

-

369

69,88

-

-

27

5,11

7

1,32

129

23,75

-

-

385

70,90

4

0,73

20

3,68

5

0,92

131

24,53

-

-

369

69,10

-

-

30

5,61

4

0,79

129

24,33

-

-

371

70

6

13

18

3,39

6

1,13

119

23,51

-

-

360

71,14

20

3,95

3

0,59

4

0,79

122

23,87

-

-

364

71,23

18

3,52

3

0,58

4

0,78

135

25,04

-

-

369

68,46

23

4,26

3

0,55

9

1,66

467

1828
479

1832
494

1834
502

1837
442

1839
549

1847
580

1848
680

1851
660

1852
663

1854
763

1855
770

1857
718

1858
670

1859
581

1861
515

1863
506

1865
528

1866
543
1868
534
1873
530

1875
506

1877
511

1880
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539

1883

137

25,32

-

-

369

68,20

23

4,25

3

0,55

9

1,66

115

22,41

-

-

370

72,12

22

4,28

4

0,77

2

0,38

85

12,35

-

-

572

83,13

22

3,19

4

0,58

5

0,72

148

23,01

-

-

460

71,53

17

2,64

12

1,86

6

0,93

148

23,01

-

-

460

71,53

17

2,64

12

1,86

6

0,93

148

23,01

-

-

460

71,53

17

2,64

12

1,86

6

0,93

140

20,95

2

0,2

500

74,85

14

2,09

3

0,44

9

1,34

125

18,99

3

0,4

487

74,01

16

2,43

21

3,19

6

0,91

125

18,99

3

0,4

487

74,01

16

2,43

21

3,19

6

0,91

125

18,99

3

0,4

487

74,01

16

2,43

21

3,19

6

0,91

125

18,99

3

0,4

487

74,01

16

2,43

21

3,19

6

0,91

164

21,24

2

0,2

586

75,90

1

0,12

12

1,55

7

0,90

85

12,74

2

0,2

563

84,40

3

0,44

10

1,49

4

0,59

70

8,81

-

-

717

90,30

-

-

-

-

7

0,88

45

6,27

-

-

659

92,29

-

-

4

0,56

6

0,84

86

10,12

-

-

758

89,28

-

-

5

0,58

-

-

541

1886
513

1889
688

1892
643

1896
643

1898
643

1900
668

1902
658

1905
658

1907
658

1910
658

1913
772

1916
667

1937
794

1940
714

1943
849

6,47
53
750
91,68
3
12
1,46
818
..
Sursa: A D. Rom.-Cat. T., C. Sc/1., Cntnlog11s venernb1/1s elen d1oeces1s csn11nd1ens1s pro n11110 1824, Szeged,
1824; 1827; 1828; 1832; 1834; 1837; 1839; 1847; 1848; 1851; 1852; 1854; 1855; 1857; 1858; 1859; 1861; 1863;
1865; 1866; 1868, 1873, 1875, 1877, 1880, 1883, 1886, 1889, 1892, 1896, 1898, 1900, 1902, 1905, 1907, 1910,
1913, 1916, 1937, 1940, 1943, 1948.

1948
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Tabelul 4. Dinamica sezonieră a botezatilor ortodocşi din Moneasa
Luna concepţiei
IV I VI VI I VII I VIII I IX I X I XI I XII I I I II I
Luna naşterii
I
I
II I III I IV I V I VI IVII I VIII I IX I xi XI I
1853
- I 1 I 1 I 1 I
1
I
1
I
1
I
4
I
2
I
I
1 I
1854
1 I 4 I - I - I 2 I 1 I 3 I 1 I - I - I - I
1855
1 I 1 I - I 2 I 2 I 2 I - I 1 I 1 I 1 I 1 I
1856
2 I 21 1 I - I - I 2 I 1 I 2 I 3 I - I 2 I
1857
1 I 3 I - I 1 I 4 I 1 I - I 2 I 2 I 1 I 1 I
1858
1 I - I 1 I - I 6 I 5 I - I 1 I 1 I 2 I - I
1859
1 I 1 I - I 2 I 1 I 1 I - I 1 I - I - I 4 I
1860
- I 2 I 2 I 1 I
4
I
2
I
4
I
I
2 I 1 I 2 I
1861
1 I - I 3 I 1 I - I 3 I - I - I 1 I 3 I - I
1862
4 I - I 2 I - I - I 5 I - I 4 I - I 1 I - I
1863
3 I - I - I 2 I 2 I 4 I 21 - I - I 4 I - I
1864
3 I 1 I 2 I - I - I 2 I - I - I - I 4 I 1 I
1865
1 I 1 I 1 I - I - I 2 I - I 2 I 2 I 3 I 3 I
1866
2 I 1 I 1 I 2 I 2 I 1 I 2 I - I - I - I 1 I
1867
2 I 3 I 2 I 3 I 1 I 1 I 2 I 1 I 1 I 1 I 2 I
1868
2 I 3 I 1 I - I 1 I 1 I 1 I 2 I 2 I 1 I 3 I
1869
I
I
3 I 1 I 1 I 2 I 1 I 3 I 1 I 1 I 2 I
1870
3 I 2 I 2 I 2 I 1 I 1 I 2 I 1 I 2 I 4 I 2 I
1871
1 I - I 1 I - I 2 I 2 I - I 2 I 1 I
1 I
I
1872
I
1 I 2 I 1 I 3 I 2 I 2 I 3 I - l 1 I - I
1873
1 I 1 I 1 I - I 1 I 2 I - I 1 I 1 I 2 I - I
1874
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(1853-1918
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15

1

13

5

17

1

8

10

18

1

7

5

12

1

13

8

21

-

6

6

12

-

10

6

16

-

10

7

17

-

7

6

13

1

7

9

16

-

6

6

12

1

16

4

20

1

9

9

18

-

8

7

15

-

13

9

-

7

51 12

2

s

XII

-

I

7

o

QI

I

l

9

f-,

l

I

22

17

3 l 10

I -I

1

I

1

2

I

I

8

10

I 15 I

25

I

10

I

8

I

18

1

I

8

I

8

I

16

I

1

I

13

I

4

I

17

1

I

3

I

11 1101 21

I

2

I

1

I

7

4

I

2

I

1

I

9 1121 21

1

I

-

I

1

I

8

I

10

I

18

I - I

1

I

1

I

9

I

9

I

18

I

4

I

1

I

-

I

11

I

8

I

19

1

I

4

I

1

I

2

I

13

I

10

I

23

I

1

I

4

I

1

I - I

7

I

2

I

4

I

1

I

2

I

12

I

-

I

1

I

1

I

-

I

I

1

I

1

I

1

I

-

I

1

I - I

2

I

I - I -I - I

1

1

I

1

I

-

I

1

I

5

-

I

-

I

4

I

1

I

- I

1

I

2

I

2

I

1

I

5

I

1

I

I

-

I

1

I

2

I - I

1

I

I

1

I

-

I

1

I

I

-

I

I

5

I

1

I

I

3

1875

-I

I

6

2

1

I

3

I

1

I

3

I

4

I

I

1876

1

I

-

I

4

I

1

I

2

I

1

I - I

-

I

2

I

1

I

2

I

3

2

I

1

I

1

I

I

1877

1878

1

5

-

I

3

I

2

I

-

I

1

I

1

I

6

I

1

I

-

I

2

I

3

I

1

I -I

3
1881
1882

I

1880

-

I

2

I

2

I

-

I

2

I

-

I

3

I

1

I

1

I

1

I

1

I

3

I

3

I

1

I

1

I

21

2

I

4

I

1

I

3

I

2

I

2

I

1

1

I

4

I

1

I

1

I

I - I

2
1883
1
1884

1

I

6

I

13

1885

2

I

-

4

I

1

I

1

I

1

I

3

I

1

I

1886

1

21

I

-

-

I

2

I

2

I

3

I

5

I

1887

-I -I

4

I

-

3

I

I

2

I

1

I

2

I 11 I

18

I

13

25

5

I

121 17

I

9

I

7

I

16

1

I

16

I

9

I

25

1888

-I

21

2

I

1

I

3

1

I

5

I

2

I

I

1889
-

I

5

I

3

I

3

I

1

I

2

I

1

I

2

I

3

I

1

I

1

I

-

I

2

I

3

I

-

1890

1
1891

5

1

I

2

I

3

I

2

I

3

I

3

I

I

2
1892

2

I

-

2

I

1

I

2

I

3

I

I

1

I

2

I - I

4

I

-

I

2

I

11

I

8

I

19

I

2

I

3

I

-

I

1

I

13

I

14

I

27

I

1

I

3

I

2

I

2

I

10

I

121 22

I

3

I

-

I

1

I

1

I

16

I

6

I

22

I

2

I

-

I

-

I

4

I

9

I

s

I

17

I 3

I

3

I

1

I

3

I

17

I

12

I

29

I

I

2

I

-

I

3

I

s

I

6

I

14

1893

1

2

I

6

I

I

2

I

2

I

6

I

1

I

1
1894

2

I

-

2

I

I

2

I

2

I

2

I

1

I

3
1895

-

I

3

I

2

I

2

I

1

I

6

I

1

I

2
1896

2

I

-

I

3

I

1

I

2

I

2

I

1 I

-

1897

3

I

41

4

I

1

I

1

I

2

I

1

I

3
1898

2

I

-

I

2

I

1

I

-

I

1

I

1

I

2

-

1899
XIX
https://biblioteca-digitala.ro

- I

3

I

3

I

5

I

1

I

3

I

1

I

1

I

1

I

4

I

1

I

4

I

3

I

3

I

-

I

1

I

2

I

1

I

3

I

1

I

3

I

-

I

2

I

1

I

3

I

2

I

3

I

3

I

3

I

1

I

2

I

1

I

4

I

1

I

-

I

1

I

3

I

1

I

9

I

3

I - I

2

I

2

I

4

I

2

I

5

I

2

I

3

I

1

I

3

I

4

I

6

I

2

I

1

I

-

I

2

I

1

I

1

I

3

I

3

I

1

I

1

I

2

I

-

I

3

I

4

I

4

I

1

I

5

I

3

I

3

I

2

I

1

I

3

I

3

I

1

I

-

I

2

I

4

I

3

I

1

I

1

I

3

I

4

I

1

I

3

I

3

I

4

I

2

I

1

I

5

I

2

I

3

I

2

I

-

I

1

I

3

I

1

I

4

I

2

I

4

I

4

I

2

I

-

I

1

I

2

I

-

I

5

I

2

I

4

I

1

I

-

I

2 I
1900
1 I
1901
4 I
1902
2 I
1903
4 I
1904
1 I
1~05
1 I
1906
2 I
1907
5 I
1908
2 I
1909
2 I
1910
4 I
1911
-

I

1912
1 I
1913
1 I
1914
1 I
1915

2

I

1

I

1

I

2

I

17

I

7

I

24

4

I

2

I

1

I

6

I

16

I

15

I

31

2

I

1

I

-

I

2

I

9 1111 20

1

I

3

I

2

I

1

I

8

3

I

- I

1

I

2

I

12

I 10 I 22

1

I

1

I

1

I

3

I

13

I

131 26

2

I

1

I

2

I

2

I

12

I

1s

3

I

1

I

1

I

1

I

13

I

131 26

-

I

-

I

3

I

-

I

8

I

121 20

2

I

3

I

-

I

-

I

17

I

10 I 27

3

I

5

I

-

I

4

I

13

I

14

2

I

1

I

-

I

1

I

14

I

121 26

4

I

1

I

-

I

1

I

14

I 11

3

I

4

I

-

I

6

I

14

I

1

I

-

I

-

I

2

I

12

I

9

I

21

2

I

2

I

4

I

-

I

9

I

14

I

23

I

-

I

1

I

6

I

4

I

10

-

I

5

I

2

I

7

I

5

I

3

I

8

I

- I 1 I 3
1916
1 I - I - I - I - I 2 I 1 I 3 I - I 1917
3 I - I 1 I - I - I 2 I 1 I 1 I - I 1918
I
1 I - I - I 2 I 2 I 2 I 1 I 1 I 1
Sursa: S.J.A.A.N., C.R.S.C., Of Paroh. Ort. Moneasa, Matricola
1879-1934.
1

I

-

I

1

I

-

I

1

I

2

I

-
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I

- I

I

-

I

-

I

1

I

-

botezaţilor.

I

15

I

I

I

I

23

27

27

25

12 I 26

I
5 I 6 I 11
1853-1878; Ibidem,

Tabelul 5. Dinamica sezonieră a botezatilor ortodocşi din localitatea Rănuşa (1876-1913)
Luna concept-iei
QJ
....QJ ....!li
IV I VI VI I VII I VIII I IX I X I XI I XII I I I II I III
;; i;.t.QJ o
r-"
i:o
Luna naşterii
I I II I III I IV I V I VI IVII I VIII I IX I xi XI I XII
1876
18
9
9
1 I 1 I 2 I 5 I 1 I - I 2 I - I - I 1 I 1 l 4
1877
10
2
8
1 I 1 I 3 I 1 I - I - I - I 1 I 2 I 1 I - I 1878
- I 3 I - I 2 I 3 I 2 I - I - I 2 I 4 I - I 2 10 8 18
1879
19
10
9
1 I 2 I 3 I 1 I 6 I 2 I - I 2 I - I 1 I 1 I 1880
7
8
15
1 I 2 I 3 I - I - I 2 I 2 I 2 I 2 I - I - I 1
1881
12 9
21
I
I
4 I 2 I 1 I 1 I 2 I 3 I 4 I 3 I 1 I 1882
3
4
7
1 I - I 3 I 1 I 1 I - I - I - I 1 I - I - I 1883
I
- I - I - I 1 I - I 2 I 1 I - I 2 I 2 I 2 4 6 10
1884
8
5
13
1 I 2 I 1 I 1 I 1 I 2 I - I 1 I 1 I 2 I 1 I 1885
13 9
22
1 I 2 I 1 I - I 6 I 3 I 2 I - I 2 I 1 I 4 I 1886
13
9
22
I
1 I 4 I - I 2 I 4 I 2 I 3 I 2 I 1 I - I 3
1887
- I 2 I 2 I 1 I 3 I 3 I 1 I - I 2 I 3 I 2 I - 12 7 19
1888
13 9
22
1 I 4 I 5 I - I 1 I - I 5 I 3 I 3 I - I - I 1889
11
6
17
2 I 3 I - I 2 I 5 I 1 I - I - I 2 I 2 I - I 1890
4
5
9
1 I 2 I - I - I 2 I - I 1 I - I 1 I 1 I 1 I 1891
11
7 18
2 I 1 I 2 I 1 I 1 I 3 I 2 I 3 I 1 I - I 2 I 1892
8
9
17
1 I 1 I 2 I 2 I 3 I 4 I 1 I - I - I - I 3 I 1893
11
1 I 3 I - I - I 2 I - I 2 I 1 I 2 I 3 I 1
4
15
I
1894
1 I 1 I 5 I 3 I - I 2 I 1 I 2 I 1 I - I - I 9
7 16
1895
1 I 1 I 1 I 2 I 2 I 3 I 1 I - I - I - I 1 I 1
3 10 13
1896
3 I 4 I 1 I 1 I 4 I - I 1 I - I 1 I 2 I 3 I 2
12 10 22
1897

·--
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-

1

1

1

4

1

1

2

1

2

1

4

4

1

2

2

1

2

2

1

1

3

1

3

1

2

1

2

4

2

2

3

2

2

4

3

1

4

3

1

1

3

4

1

3

5

2

2

1

1

1

3

1

1

2

1

2

2

1

1

4

1902
3
1903
3
1904

1

2

1

2
1898
1
1899
1
1900
2
1901

3

4

3

2

3

4

1

2

3

1

4

2
1

1
3

9

17

1

9

4

13

1

14

6

20

1

2

1

9

11

20

1

2

2

9

5

14

1

2

4

10

12

22

1

1

1

14

4

18

1

1

9

10

19

2

4

9

13

9

7

16

3

1905
1
1906
1
1907
1
1908
1
1909

8

1

1
1

2

1

3

1

3

13

8

21

2

1

1

2

8

12

20

1

1

3

1

9

9

18

1

4

2

7

15

22

3

3

2

2

9

8

17

4

2
1876-1950.

2

16

10

26

1910
3
2

1
1

2

5
1

2

2
2

1912
1
1913
1

1
2
2
4
4
1
3
Sursa: S.J.A.A.N., C.R.S.C., Of P.O.R., Matricola

botezaţilor.
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Tabelul 6.
Dinamica ilelritimitătii
An
căsătorii

legale
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895

13
12
10

13
16
15
12
21
11

16
16
13
16
11

20
15
14
20
10

17
8
7
23
13
10

16
19
13
18

15
18
19
23
16
23
16
13
14
18
25
30
22

şi

concubinajului la ortodocşii din Moneasa (1853-1916)
Copii din
Flori
Concubinaj
căsătorii legalizate
ulterior
01i,
%
Nr.
Nr.
Nr.
%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2
2
1

14,28
16,66
7,14

-

-

-

-

-

-

-

-

10

-

8
25
18
15
17
21
14
21
18
20
19
25
18
25
18
16
15
19
27
31
22

-

-

-

2

11,76

-

-

-

1
1

4,54
8,33

-

-

-

-

1

5,88

-

-

1

7,14

-

-

-

2

15,38

-

-

-

-

-

-

3
1
3
2

16,66
6,66
13,04
16,66

-

-

-

-

-

-

-

2
1
2
4
4

20
12,5
8
22,22
26,26

-

-

-

1

4,76

-

-

-

1
1

4,76
5,55

-

-

-

-

2
2

-

-

-

-

-

8
11,11

-

-

2
2
2

8
11,11
12,5

-

-

1

3,7

-

-

-

-

-

-

6,25
6,66
5,26
3,7
2,7

-

-

-

-

-

-

5,55
6,66
5,88
4,76
7,14
9,52
11,11

1
1
1
1
1

-

-

1
1
1
1
1
2
2
1

-
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o

f--,

13
14
12
14
16
17
12
22
12
16
17
14
16
13
20
18
15
23
12
17

-

-

;;
....

5

-

-

11,76
17
1896
2
15
3,44
1897
3,44
27
1
1
29
1898
15
15
4,16
1899
1
23
24
3,22
6,45
1900
1
2
28
31
5
1901
1
19
20
1902
23
23
4,54
13,63
1903
18
1
3
22
20,83
1904
8,33
17
5
2
24
7,4
3,7
1905
24
2
1
27
7,69
1906
24
2
26
1907
5
18
1
20
1908
7,14
26
2 gemeni
28
7,4
1909
25
2
27
1910
7,69
24
2
26
1911
8,33
21
2
4,16
1
24
1912
7,69
24
2
26
1913
18
14,28
3
21
1914
8,33
21
4,16
2
1
24
1915
9
10
1
10
1916
6
14,28
1
7
Sursa: S.J.A.A.N., C.R.S.C., Of P.O.M., Matricola botezaţilor. 1853-1878; Ibidem, Matricola
botezaţilor.

1879-1934.
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Tabelul 7. Repartiţia sezonieră a copiilor nelegitimi ortodocşi
din Moneasa (1880-1916)
Total
Sex
Anul
Fete
Băieti
Luna naşterii
2
2
II,
XII
1880
1
1
1881
XI
3
1
VI, X
2
1882
2
3
1
III, IV,VI
1883
1
1
I
1884
1885
1
2
1
I, II
1886
2
2
VIII, IX
1887
2
2
III, V
1888
1
1
1889
V
2
1
3
1890
I, II, X
1
1891
1
VI
1
1
1892
XII
2
1893
2
III
1
1
1894
I
1895
2
I, V
2
1896
2
1897
X, XII
2
1898
1899
II, IV
1
2
1
3
1900
III, XII
3
1901
1
VI
1
1902
1903
!,VII, IX, XI
2
2
4
1904
II, III, IV, V, VII, XI, XII
4
7
3
1905
I, III, VIII
1
2
3
1906
II, XII
1
1
2
1907
X
1
1
1908
1
2
III
1
1909
I, IX
2
2
1910
II, VII
2
2
1911
V, VII, XI
2
1
3
1912
X, XII
2
2
1913
I, III, V
1
2
3
1914
I, X, XI
3
3
1915
X
1
1
1916
VI
1
1
Sursa: S.J.A.A.N., C.R.S.C., Of P. O.M., Matricola botezaţilor. 1879-1934.
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concubinajului la ortodocşii din Rănuşa 1853-1913)
Total
Copii din
Flori
Căsătorii
Concubinaj
Căsătorii
legalizate ulterior
legale
%
%
%
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Între anii 1853-1872, preoţii nu au consemnat botezaţi nelegitimi.
12,5
16
1873
2
14
25
8
2
1
1874
5
5,55
18
1875
17
1
12,5
1876
1
18
17
10
10
1877
9
1
33,33
1878
1
5,55
18
11
6
5,55
5,55
19
1879
17
1
1
20
1880
15
12
3
38,09
1881
21
13
8
1882
7
7
10
20
1883
10
7
1
2
7,69
7,69
1884
11
1
1
13
4,54
18,18
1885
17
1
4
22
18,18
4,54
1886
17
4
1
22
5,26
1887
5,26
17
19
1
1
9,09
18,18
1888
16
4
2
22
5,88
1889
5,88
15
17
1
1
1890
11,11
8
1
9
5,55
1891
5,55
16
1
1
18
1892
17
17
1893
13,33
13
2
15
1894
6,25
15
1
16
1895
13
13
1896
20
2 gemeni 9,09
22
1897
17,64
14
3
17
1898
12
1
7,69
13
1899
17
10
2
5
1
20
1900
20
5
15
4
1
20
1901
7,14
21,42
10
1
3
14
1902
4,54
4,54
9,09
18
1
1
2
22
1903
11,11
14
11,11
2
2
18
1904
19
19
1905
15,38
7,69
10
2
1
13
1906
14
12,5
2
16
1907
17
19,04
4
21
1908
20
1909
16
11,11
2
18
1910
19
13,63
3
22
1912
23,52
13
4
17
1913
24
3,84
3,84
1
1
26
Sursa: S.J.A.A.N., Of P.O.R. Matricola botezaţilor ... 1876-1950.

Tabelul 8. Dinamica
Anul

ilecitimitătii şi
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Tabelul 9.
Repartitia sezonieră a copiilor nelegitimi ortodocşi din Rănuşa (1876-1913
Total
Sex
Luna naşterii
Anul
Băieti
Fete
1
1
IV
1876
1
1
1877
II
7
II, III, VI, IX, X (3)
4
3
1878
1
1
VI
1879
3
1
VI, VII, VIII
2
1880
1
8
III (2), IV, VI, VII, VIII (2), X
7
1881
1882
1
1
1883
V
3
V, VI, VIII
3
1884
V, VI (2), VII (2)
5
2
3
1885
VI, VII (2), VIII, XII
5
2
3
1886
VI, VII, X
3
3
1887
li,
VII
(2),
VIII,
IX
2
5
3
1888
II (2), V (3),VII
4
4
1
1889
1
V
1
1890
2
VIII, IX
1
1
1891
1892
X, XI
2
1893
2
VI
1
1
1894
1895
V (2)
1896
2
2
1897
IV, VI, VIII
1
2
3
1898
X
1
1
1899
III, IV, XI
2
1
3
1900
II, III (2), VI, VIII
2
4
6
1901
III, V, VI (2)
2
4
2
1902
I, III, VIII, IX
4
1
3
I, III, V, X
1903
1
4
3
1904
1905
V
1
1
1906
X, XI
2
2
1907
IV (2), V, XII
4
3
1
1908
1909
III, XI
2
2
1910
VII, X (2)
2
2
1911
1912
I (2), X (2)
3
1
4
1913
III, VI, IX
3
3
Sursa: S.J.A.A.N., C.R.S.C., Of P.O.R., Matricola botezaţilor ... 1876-1950.

XXVII
https://biblioteca-digitala.ro

Tabelul 10. Evolutia ilegitimitătii catolicilor. Moneasa (1850-1900
Copii legitimi
Total
Copii ileEitimi
Anul
%
Nr.
%
Nr.
1850
20
80
4
5
1851
1
100
1852
4
4
20
80
1853
5
1
4
16,66
83,33
1855
1
5
6
80
20
1856
1
4
5
14,28
85,71
1857
7
1
6
75
25
1858
2
6
8
33,33
66,66
1859
2
1
3
83,33
1862
16,66
6
1
5
87,5
1863
12,5
1
7
8
1864
100
4
4
16,66
83,33
1865
1
5
6
1866
16,66
83,33
1
5
6
100
1867
4
4
75
1868
25
4
1
3
1869
100
3
3
33,33
66,66
1870
2
4
6
1871
20
80
5
1
4
1872
100
7
7
66,66
33,33
1874
2
4
6
1875
100
3
3
1876
100
4
4
1877
16,66
83,33
1
5
6
1878
14,28
85,71
1
6
7
1879
100
3
3
1883
100
4
4
1884
16,66
83,33
1
5
6
1885
12,5
87,5
1
7
8
1886
16,66
83,33
1
5
6
1887
33,33
66,66
1
2
3
1888
16,66
83,33
1
6
5
1889
18,18
81,81
2
9
11
1890
42,85
57,14
3
4
7
1891
12,5
87,5
1
7
8
44,44
1892
55,55
5
4
9
1893
25
75
2
6
8
1894
20
1
80
4
5
1895
14,28
85,71
1
6
7
1896
50
50
3
3
6
1898
11,11
88,88
1
9
8
1899
20
1
80
4
5
1900
33,33
66,66
1
2
3
Sursa: S.J.A.A.N., C.R.S.C, Of P.Rom.-Cat. Moneasa.
Reg.

botezaţilor

1850-1900.
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Tabelul 11.
Evolutia sezonieră a deceselor la populaţia ortodoxă din Moneasa (1853-1918)
Luna
Anu1/
Total
XI
X
VIII
IX
I
II
III
IV
V
VI VII
1853
1
3
2
1
2
2
1
1
1
16
1854
1
1
2
1
1
6
1855
10
1
1
5
2
1
3
26
1856
1
1
1
1
3
5
3
15
1857
1
2
1
2
1
8
1858
1
2
2
1
3
3
1
1
15
1859
1
2
2
1
7
1860
1
5
1
2
2
2
2
15
1861
1
3
1
5
4
18
1862
3
5
1
1
1
1
14
1863
2
1
1
3
2
1
10

1864
15
1865
6
1866
6
1867
10

1868
12

1869
24
1870
12
1871
18
1872
13

1873
17
1874
23

XII
2
3

1
1
1
4
2

-

2

-

2

2

2

1

-

2

1

2

1

-

-

-

2

-

-

1

-

-

-

3

-

-

-

1

-

-

1

-

-

-

-

2

2

-

-

1

-

-

-

1

-

4

-

1

2

1

-

3

5

3

1

-

-

-

-

-

-

-

-

3

7

3

4

1

1

1

2

-

2

-

1

-

4

-

-

1

-

-

3

-

-

3

1

2

1

2

3

3

-

-

2

2

-

2

-

2

4

-

2

2

-

-

1

1

1

-

2

-

-

-

-

2

8

3

-

-

2

-

1

-

4

6

1

1

1

-

1

2

3

3
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1875
15
1876
7
1877
8
1878
14
1879
11
1880
11
1881
12
1882
17
1883
9
1884
12
1885
17
1886
15
1887
23
1888
11
1889
17
1890
14
1891
11
1892
17
1893
15
1894
9
1895
30
1896
17
1897
18
1898
19

1

1

3

4

-

2

1

-

1

-

1

1

-

2

-

-

1

-

-

2

-

-

2

-

-

3

-

1

1

-

1

-

-

1

-

1

-

1

4

-

-

2

1

3

1

-

-

2

1

2

-

1

-

1

-

1

1

1

1

2

-

2

1

1

1

-

-

1

2

-

2

1

1

1

4

-

-

-

-

-

-

1

2

3

1

3

1

1

2

1

1

1

-

2

3

1

3

-

1

1

-

-

-

-

2

-

1

1

1

1

1

1

3

1

-

2

2

-

-

-

3

-

3

3

-

3

1

-

1

1

2

-

1

2

1

-

3

1

1

1

-

1

1

3

4

6

3

2

1

2

2

-

1

-

2

-

2

-

2

-

1

-

1

1

-

2

-

2

3

3

2

2

2

-

1

2

1

-

1

-

1

2

3

-

1

-

1

1

1

-

2

2

2

1

2

-

-

-

2

2

-

1

1

-

-

1

2

3

1

-

-

2

1

3

1

3

-

1

3

1

2

2

1

-

1

2

2

-

1

-

-

1

1

-

1

2

-

2

-

1

1

6

4

1

3

1

1

2

3

1

1

1

1

3

3

1

1

-

3

1

2

-

-

2

1

1

-

3

2

1

3

1

2

1

2

1

1

7

3

1

1

2

-

-

-

-

1

3
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1899
14
1900
10

1901
24
1902
11
1903
11
1904
11
1905
11
1906
18
1907
15
1908
16
1909
15
1910
16
1911
30
1912
16
1913
18
1914
16
1915
18
1916
12
1917
11
1918
30

1

3

3

-

2

1

2

1

-

-

1

-

-

1

-

2

1

-

-

-

-

2

1

3

1

2

1

4

3

2

-

2

1

1

6

1

1

-

2

-

-

-

2

1

-

2

3

-

-

-

-

1

3

-

1

2

2

1

-

1

1

1

1

-

2

-

1

1

-

1

-

3

1

1

2

1

1

-

-

1

1

1

-

2

2

-

4

3

4

1

1

-

1

-

1

1

1

6

1

5

-

-

-

-

-

-

1

1

-

4

4

1

-

1

1

-

-

2

3

-

1

4

-

-

-

-

-

3

1

3

2

1

5

1

5

2

1

-

1

-

-

1

-

-

-

1

1

5

4

-

1

2

3

9

2

2

3

-

-

2

2

-

2

1

1

1

2

2

1

5

1

2

1

1

1

1

1

1

2

1

1

2

-

4

2

3

1

-

1

1

-

1

2

1

2

3

1

2

2

-

2

3

-

-

1

2

1

2

1

-

1

1

2

-

-

1

3

3

1

2

-

-

-

-

-

-

2

-

1

-

3

2

1

1

1

-

1

1

17

2

Sursa: S.J.A.A.N., C.R.S.C., Matricola decedaţilor. Moneasa. 1853-1878;
A.P.M., Registrul decedaţilor din comuna Moneasa. 1879-1918.
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Tabelul 12.
Evolutia sezonieră a deceselor la populaţia
AnuV
Total
IV
V
III
I
II
1853
1
1
13
1854
3
4
3
6
31
1855
4
1
3
3
26
1856
2
1
2
1
14
1857
1
1
2
14
1858
1
5
4
3
5
24
1859
1
1
2
3
18
1860
1
4
3
2
2
19
1861
4
1
3
3
23
1862
1
4
3
5
18
1863
2
1
3
24
1864
4
5
5
2
1
27
1865
1
1
3
1
3
13
1866
1
4
1
1
3
21
1867
1
1
4
14
1868
2
1
5
6
24
1869
2
2
6
4
24
1870
3
2
3
2
3
24
1871
3
5
4
4
2
30
1872
5
5
4
2
30
1873
3
6
3
5
1
45
1874
2
2
2
3
21

ortodoxă

din

Rănuşa

(1853-1914)

VIII

IX

X

XI

XII

Luna

VI

VII

3

1

3

1

-

2

1

2

1

3

3

1

5

-

-

-

4

2

5

4

-

-

-

1

2

-

4

1

1

3

-

2

1

2

1

-

-

1

1

2

2

-

1

-

1

3

4

1

1

4

-

2

-

-

-

1

4

3

3

1

1

-

-

-

-

1

1

1

1

1

2

-

1

4

2

8

1

4

2

1

2

-

1

-

-

-

2

1

-

1

-

2

3

3

-

1

1

1

1

-

-

1

1

2

3

1

1

1

2

4

1

-

3

1

2

1

-

-

3

3

2

4

1

-

1

-

-

4

5

2

1

-

-

-

3

2

3

4

1

-

1

4

14

3

-

1

3

2

1

-

-

3

-

4

4
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1875
27
1876
15
1877
13
1878
13
1879
7
1880
11
1881
8
1882
23
1883
9
1884
9
1885
23
1886
15
1887
25
1888
19
1889
11
1890
22
1891
11
1892
14
1895
20
1896
16
1897
21
1898
10

1899
14
1900
16

-

2

5

8

3

1

2

1

1

-

1

1

2

-

1

-

1

-

-

1

2

-

4

3

3

1

2

2

2

4

1

-

-

1

-

-

-

-

1

1

1

1

2

-

-

3

-

-

4

-

3

1

-

-

-

-

-

2

1

-

-

1

1

2

1

-

-

2

1

2

-

-

1

-

-

2

2

-

-

-

-

-

-

4

-

1

-

6

4

4

-

1

3

1

-

2

1

-

2

-

2

1

1

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

1

2

-

3

-

-

1

1

2

2

2

6

2

2

2

-

2

1

2

-

1

-

3

-

1

1

1

-

1

2

1

4

7

2

4

1

3

3

-

2

1

-

1

1

1

2

4

1

3

-

1

1

-

1

4

1

-

1

4

1

-

2

-

1

1

-

1

-

1

3

4

1

1

4

3

3

-

1

1

1

1

-

3

1

-

1

1

-

-

-

2

2

-

2

2

2

2

-

2

-

1

-

1

2

3

3

5

4

-

-

1

-

2

-

2

-

2

3

1

1

1

-

-

1

-

3

2

2

1

1

1

3

1

3

3

1

1

2

2

2

-

-

1

2

2

-

-

-

-

2

1

2

4

1

2

-

1

1

3

-

-

-

1

1

3

3

-

1

1

-

4

-

1

-

-

3
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1901
17
1902
16
1903
9

1904
14
1905
20

1906
23

1907
18
1908
5
1909
20

1910
10

1911
14
1912
11

-

2

4

1

2

-

-

1

1

3

2

1

1

-

3

2

-

3

2

-

1

2

2

-

2

5

-

-

-

-

-

-

2

-

-

-

-

-

1

3

2

2

1

2

-

1

-

2

2

-

6

2

1

-

1

-

1

-

1

6

1

2

2

3

2

4

1

-

-

-

3

5

4

4

1

5

2

-

-

-

1

-

-

1

-

1

1

-

-

-

-

1

-

-

1

1

-

4

2

3

2

-

2

-

3

2

2

-

3

2

-

-

-

-

2

-

1

-

1

1

1

1

1

2

1

1

-

2

-

2

1

2

4

-

1

-

1

-

-

-

2

2

-

1

1913
1
1
2
3
3
1
1
14
1914
1
2
2
1
1
1
8
Sursa: S.J.A.A.N., C.R.S.C., Of P.O.R., Matricola răposaţilor începută la 1853-1950.
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Tabelul 13.
Dinamica deceselor pe categorii de vârstă la ortodocşii din Rănuşa (1853-1914)
Structura pooulatiei pe categorii de vârste
An/
Peste 60
Total
40-59
20-39
15-19
12-14
6-11
Sub6
1853
- .
4
1
3
5
13
1854
10
3
6
3
6
3
31
1855
2
6
1
3
2
4
8
26
1856
4
2
4
1
1
1
1
14
1857
2
2
1
1
7
1
14
1858
8
4
4
1
6
1
24
1859
1
2
2
3
2
1
7
18
1860
2
4
1
3
2
1
6
19
1861
5
2
8
3
5
23
1862
5
3
1
1
3
5
18
1863
4
11
3
3
3
24
1864
15
2
3
4
3
27
1865
1
3
1
1
1
3
3
13
1866
2
3
2
6
4
4
21
1867
5
3
3
3
14
1868
12
4
3
4
1
24
1869
10
2
3
6
3
24
1870
8
2
4
3
7
24
1871
15
1
2
5
6
1
30
1872
10
1
7
4
8
30
1873
9
4
1
10
16
5
45
1874
1
5
1
5
9
21
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1875
27
1876
15
1877
13

1878
13

1879
7
1880
11
1881
8
1882
23
1883
9
1884
9
1885
23
1886
15
1887
25
1888
19
1889
11

1890
23
1891
11
1892
14
1895
20
1896
16
1897
21
1898
10
1899
14
1900
16

10

2

1

1

8

5

-

8

-

-

1

1

3

2

1

-

-

1

6

4

1

10

-

-

-

1

1

1

5

-

-

1

1

-

-

5

1

-

1

1

-

3

5

1

-

-

-

2

-

8

-

-

1

9

3

2

3

-

-

2

-

3

1

4

1

-

-

-

2

2

8

1

1

-

5

5

3

10

-

-

2

1

-

2

16

1

-

-

3

3

2

5

1

-

-

3

3

7

4

-

-

-

-

2

5

15

-

1

-

1

2

4

4

-

1

-

4

2

-

5

1

1

-

2

3

2

8

2

-

-

2

4

4

6

-

-

-

2

2

6

11

3

1

1

3

1

1

2

-

-

-

1

4

3

7

-

1

-

-

2

4

7

-

-

-

3

3

3

.
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1901
17

1902
16

1903
9
1904
14

1905
20
1906
23
1907
18

1908
5
1909
20
1910
10

1911
14

1912
11

1913
14

1914
8

7

1

-

2

2

2

3

8

1

-

-

1

1

5

5

-

-

-

-

-

4

3

1

-

1

3

2

4

7

2

-

1

3

2

5

9

2

1

-

2

5

4

5

2

-

-

4

2

5

4

-

-

-

-

1

-

7

3

-

-

2

6

2

5

-

-

1

-

2

2

4

1

-

-

-

5

4

4

-

1

1

-

2

3

5

-

-

-

-

2

7

4

-

-

-

1

2

1

Sursa: S.J.A.A.N., C.R.S.C., Of P.O.R., Matricola

răposaţilor.
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1853-1950.

Tabelul 14. Repartitia
Anul

Bărbaţi

mortalitătii

pe sexe la

populaţia ortodoxă
Băieţi

Femei

%
Nr.
Nr.
27,27
1879
2
3
18,18
1880
2
2
41,66
1881
1
5
35,29
1882
6
11,11
1883
1
3
25
1884
2
3
23,52
1885
4
5
6,66
1886
1
3
13,04
1887
3
27,27
1888
1
3
29,41
1889
5
3
1890
21,42
3
1
27,27
1891
1
3
29,41
1892
5
2
26,66
1893
4
3
1894
11, 11
1
1
1895
20
6
3
1896
35,29
6
4
22,22
1897
4
4
1898
10,52
2
5
1899
14,28
2
1
1900
60
6
4
29,16
1901
7
1
1902
9,09
1
3
1903
4
1904
18,18
2
2
1905
36,36
4
3
1906
33,33
6
3
1907
13,33
2
1
1908
12,5
2
8
1909
20
3
2
1910
18,75
3
2
1911
36,66
11
6
1912
18,75
3
5
27,77
1913
5
2
1914
31,25
5
4
1915
44,44
8
1
1916
25
3
2
1917
9,09
1
4
1918
20
6
9
Total
23,88
150
113
Sursa: A.P.M. Registrnl decedaţilor din

din Moneasa (1879-1918'

%
18,18
18,18
8,33

-

Nr.
4

5
5
8
4
3
5
7
14

Total

Fete

%

Nr.

%

36,36
45,45
41,66
47,05
44,44
25
29,41
46,66
60,86

2
2
1
3
1
4
3
4
6
7
4
6
3
5
6
5
5
4
6
9
1

18,18
18,18
8,33
17,64
11, 11
33,33
17,64
26,66
26,08
63,63
23,52
42,85
27,27
29,41
40
55,55
16,66
23,52
33,33
47,36
7,14
29,16
27,27
27,27
27,27
9,09
22,22
40
6,25
46,66
37,5
36,66
18,75
22,22
18,75
38,88
41,66
45,45
20
27,38

33,33
16,66
29,41
20
9,09
17,64
29,41
5
28,57
7,14
4
9,•09
36,36
4
29,41
11,76
5
20
13,33
2
11,11
22,22
2
53,33
10
16
23,52
17,64
3
22,22
22,22
4
26,31
15,78
3
7,14
71,42
10
40
37,5
4,16
9
7
27,27
36,36
4
3
36,36
36,36
4
3
36,36
18,18
4
3
27,27
27,27
3
1
27,27
16,66
5
4
6,66
40
6
6
31,25
50
5
1
13,33
20
7
3
12,5
31,25
5
6
6,66
20
2
11
31,25
31,25
5
3
11,11
38,88
7
4
25
25
4
3
5,55
11,11
2
7
16,66
16,66
2
5
36,36
9,09
1
5
30
30
9
6
30,73
17,99
193
172
comuna Moneasa. 1879-1918.
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11
11
12
17
9
12
17
15
23
11
17
14
11
17
15
9
30
17
18
19
14
10
24
11
11
11
11
18
15
16
15
16
30
16
18
16
18
12
11
30
628

Tabelul 15.
Anu1/
Total
1853
2
1854
4
1855
3
1856
6
1857
4
1858
4
1859
2
1861
3
1862
3
1863
2
1864
3
1865
-

1866
3
1867
1

1868
3
1869
2
1870
2
1871
3
1872
3
1873
2
1874
6
1875
7

1877

Dinamica

sezonieră

a căsătoriilor în localitatea Moneasa (1853-1900)
Luna

VIII

IX

X

XI

XII

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

1

-

-

-

-

-

-

2

-

I

II

III

IV

V

VI

VII

-

-

-

-

-

1

3

-

-

-

-

1

1

-

-

1

-

-

2

1
-

1

-

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

2

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

1

-

-

-

-

-

-

1

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

2

-

-

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

-

2

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

2

-

1

-

-

-

-

2

1

-

-

-

2

-

-

-

-

1

-

-

1

3

-

-

2

-

-

-

-

-

-

-

1

XXXIX ·
https://biblioteca-digitala.ro

-

3
1878
4
1879
3
1880
5
1881
2
1882
7
1883
4
1884
7
1885
4
1886
2
1887
3
1888
6
1889
10
1890
2
1891
5
1892
6
1893
10
1894
5
1895
4
1896
6
1897
4
1898
4

1899
8

2

-

-

1

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

2

-

-

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

2

-

-

-

-

-

-

-

-

3

2

-

1

-

-

-

-

-

-

-

1

2

-

-

-

-

-

-

3

-

1

-

1

2

-

-

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

-

-

1

-

-

1

-

1

-

-

-

-

-

-

6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

2

-

1

2

-

2

-

1

1

-

-

-

-

-

-

1

-

-

1

-

-

-

-

-

2

-

-

1

1

-

-

-

-

1

-

1

3

-

-

-

1

-

-

-

1

-

-

5

-

-

-

1

-

4

-

-

-

-

-

3

-

-

-

-

2

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

1

-

1

-

-

1

-

-

-

-

-

-

1

2

-

-

2

-

1

-

1

2

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

1

-

-

-

1

-

-

1

1

-

-

-

1

-

-

2

2

1

-

-

1

1

-

-

-

-

-

1900
4
1
1
6
Sursa: S.J.A.A.N., C.R.S.C., Of P.O.M., Matricola cununaţilor. 1853-1934.
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Tabelul 16. Dinamica
Anu1/
Total
I
II
1853
3
1854
6
1855
1
4
1856
3
11
1857
2
1
8

1858
6
1859
2
1860
4
1861
1
1862
3
1863
6
1864
4
1865
6
1866
4
1867
3
1868
4
1869
4
1870
3
1871
4
1872
5

1873
2
1874
3
1875

-

1

sezonieră

III

a căsătoriilor în localitatea Rănuşa (1853-1916)
Luna
X
XI
VIII
IX
V
VI VII
IV

XII

-

1

1

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

1

1

4

-

-

-

1

-

-

-

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

6

-

-

1

-

1

-

-

-

2

1

-

-

1

2,

-

-

-

-

-

2

-

-

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

-

-

-

1

-

-

1

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

1

-

-

-

1

-

1

-

-

-

-

-

-

-

2

-

3

-

-

2

-

-

1

-

-

-

-

1

-

-

2

-

-

-

1

-

2

-

1

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

1

-

1

1

-

-

1

-

-

-

-

-

-

1

-

1

-

-

1

-

-

2

-

-

1

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

1

-

2

-

-

2

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

1

-

-

-

1

-

-

1

-

-

2

-

-

1

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-
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2
1876
2
1877
8

1878
10

1879
1

1880
3
1881
6
1882
3
1883
2
1884
4
1885
9

1886
5
1887
4
1888
4
1889
7

1890
3
1891
6
1892
4
1893
5
1894
1

1895
5
1896
3
1897
6
1898
2
1899

-

-

-

1

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

1

-

-

-

-

1

-

1

5

-

-

4

-

-

2

-

-

-

-

-

4

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

2

-

-

-

1

1

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

1

-

3

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

2

2

-

-

-

-

-

-

5

-

-

-

-

3

-

-

-

-

-

-

-

1

1

-

1

1

-

-

-

-

-

-

1

-

1

-

-

2

-

-

-

-

-

-

1

-

1

-

-

1

-

-

4

-

1

-

-

-

1

-

1

-

-

-

1

-

-

-

1

-

-

-

-

2

-

-

-

-

-

-

3

1

-

-

1

-

-

-

1

-

-

1

-

1

-

-

2

-

-

-

1

-

-

-

1

1

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

2

-

2

-

1

-

-

-

-

-

-

-

1

1

-

-

3

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

-

1

-

-

-

1

1

-
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5
1900
4
1901
4
1902
3
1903
4
1904

-

2

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

-

1

-

-

-

-

1

-

-

1

-

-

-

-

-

1

-

-

1

-

-

2

-

-

-

-

-

1

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

-

-

2

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

1

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

1

1

-

1

-

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

1

-

-

-

2

-

-

1

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

1905
2
6
1906
2
1907
1
3
1910
1
1
1911
1
3
1912
3
6
1913
2
1914
4
1916
2
Sursa: S.J.A.A.N.,

Of P.O.R., Matricola

cununaţilor.

1853-1945.
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Tabelul 17. Cadrele didactice ale şcolii din Moneasa (1885-1964)
Locul de origine
Numele
Perioada
înv ătătorul uVpreotul ui
Şicuia (jud. Arad)
Balint Gherasim
1885-1886
Vaşcău (jud. Bihor)
1886-1900
Nonu Terentie
Rostoci (jud. Arad)
1900-1902
Budea Alexandru
Hălmagiu (jud. Arad)
Hărdut Pavel
1902-1903
Vaşcău (jud. Bihor)
Mihuta Petru
1904-1906
Buteni (jud. Arad)
1907-1914
Borlea Aurel
1914-1915
Mărcut Constantin
1916-1920
În această perioadă s-au perindat mai mulţi
învăţători.

1920-1921
1921-1922
1922-1924
1924-1925
1925-1926
1926-1927
1928-1930
1930-1932
1931-1932
1932-1933
1933-1940
1940-1943

1943-1948

1948-1949

1949-1950

Giurgiu Viorel
Florescu Ecaterina
Teodoru M.
Traian Popovici
Sara Jurcău
Ana Ardelean
Virgil Ionescu
Nicolae Palade
Nicolae Palade
Elisabeta Molnar
Elisabeta Molnar
Bărbuceanu Gheorghe
Bărbuceanu Gheorghe
Bărbuceanu Elisabeta
Bărbuceanu Gheorghe
(învăţător, director)
Bărbuceanu Elisabeta
Grigor Mihai

Hălmagiu

(jud. Arad)

Hălmagiu

(jud. Arad)
Dezna (jud. Arad)
Donceni (jud. Arad)
Craiova
Dezna
Dezna
Zerind
Zerind
Pleniţa (Dolj)
Zerind
Pleniţa

(Dolj)

Bărbuceanu

Zerind
Refugiat din Ardeal în
1940
Învăţător, director

Bărbuceanu

Învăţător

Gheorghe
Elisabeta
Nicolae Palade
Nicolae Palade
Bărbuceanu Elisabeta
loja Cornelia
Naista Leonid
Nicolae Palade
Maftei Aurel

învăţător,

director

Învăţătoare

Profesor matematică
Profesor suplinitor
limba rusă
învăţător, director
Învăţător, Cândeşti
(Bacău)

Învăţătoare, Târgu-Jiu

Popescu Maria
Cornelia loja

Profesor

matematică,

Rănuşa

Davidescu Marin

Profesor limba
Piteşti
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rusă,

Ciorogariu Adriana
Grosu Traian
Grosu M.
Sava Viorel
Popovici Sofica

1950-1951

Groza Ida
Palade Nicolae
Ciorogariu Adriana
Popa Ana
Albu Daria
Maftei Aurel
Popescu Maria
Davidescu Marin
Sava Viorel
Popovici Sofica

1951-1952

Groza Ida
Palade Nicolae
Ciorogariu Adriana
Popa Ana
Albu Daria

ştiinţele
Profesor
naturii, Bucureşti
Profesor IstorieGeografie, Roman
Înv. clasele I-III
Prof. supl. Muzică,
educaţie fizică, Dezna
Educatoare, Şeitin,
Arad
Secretară, Moneasa
Înv. direcotr
ştiinţele
Profesor
naturii, Bucureşti
Prof. istorie
Prof. supl. aritmetică

Învăţător
Învăţător

Prof. lb. rusă
Prof. supl. Muzică,
educaţie fizică, Dezna
Educatoare, Şeitin,
Arad
Secretară, Moneasa
Înv. director
ştiinţele
Profesor
naturii, Bucureşti
Prof. istorie
Prof. supl. Aritmetică,
Timişoara

1952-1955
1955-1956
1956-1961

1961-1962

1962-1963

Davidescu Marin
Raicovici Aurel
Tipei Maria
Kujovski Iuliana
Groza Ida
Nicolae Palade
Nicolae Palade
Filip Sidonia
Nicolae Palade
Filip Ilie

Prof. lb. rusă
Înv. Pecica
Inv. Moneasa
Pedagogă
Secretară,

Moneasa

Învăţător
Învăţător

Înv.
Învăţător cls. II-IV
Învăţător cls. I-III,

Slatina de Olt
Învăţător cls. II-IV
Învăţător cls. I-III,
Slatina de Olt
Prof. cls. V
Învăţător cls. II-IV
Invăţător cls. I-III,
Slatina de Olt
Prof. cls. V

Nicolae Palade
Filip Ilie
Draghici Vasile
Nicolae Palade
Filip Ilie
Draghici Vasile
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Oarcea Barbu
Profesor
Veselie Florica
Profesor
Educatoare
Balaci Rodica
Învăţător
1963-1964
Palade Nicolae
Filip Ilie
Învăţător
Draghici Vasile
Profesor
Profesor
Jidoi Barie
Scrofan Lucreţia
Profesor
Dobre Maria
Profesor
Lungu Viorica
Profesor
Balaci Rodica
Educatoare
Sursa: Nicolae Palade, Istoricul Şcoalei Elementare din comuna Moneasa,
manuscris
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T ab eu
I 118 El ev1 a1

şco

• t re ann
.. 1932/1933-1938/1939
r·11 d"1n M oneasa 1n

An şcolar: 1932-1933
Clasa I: Bortiş Gligor, Bortiş Todor, Baneu Maria, Butariu Sofia, Bronda Ana, Ciupertea
Dănilă, Conţler Victoria, Dragoş Marioara, Dulin Francisc, Groza Mihaiu, Groza
Solomon, Groza Vasile, Groza Leontin, Lingurar Elena, Lingurar Florica, Nedeschi
Francisc, Pasa Nicolae, Şodinca Ghiorghina, Voian Marioara, Vanei Maria (transferată
la Nădălbeşti), Tănăsescu Corina.
Clasa II: Brad Lucreţia, Bortiş Aurel, Condea Vasile, Ciupertea Viorica, Coloşvari
Aurica, Cuşovschi Magdalena, Dragoş Alexandru, Draghici Ana, Groza Ioan, Groza
Pavel, Groza A. Maria, Groza Aurel, Docoli Calman, Herţeg Ludovic, Lingurar Aurel,
pasa Sabina, Şodinca Eva, Şodinca Cristina, Zoller Iulius
Clasa III: Bama Gheorghe, Bama Terente, Bama Viorel, lancovici Magdalena, Bortiş
Mihaiu, Brad Aurora, Ciupertea Florea, Cuşovschi Ludovic, Cuşovschi Mihaiu,
Cuşovschi Maria, Crişan Lucreţia, Dragoş Teodor, Dulin Antonie, Groza Florica, Groza
Sofia, Lin1r1.uar Lucreţia, Tipei Antonie, Tipei Gligor
Clasa IV: Bogdan Milente, Beldea Sofia, Brad Teodor, Ciupertea Viorel, Condea Ioan,
Condea Sofia, Cuşovschi Alexandru, Dragoş Sofia, Groza Cristina, Groza P. Florea,
Groza Frunza, Groza Mihaiu, Groza Persida, Lingurar Roman, Lingurar Rozalia,
Nedeschi Iuliana, Pap Alexandru, Perţa Vioara, Pasa Vasile, Şodinca Cristina, Tipei Ilca,
Tipei Maria, Zoller Iuliana
Clasa V: Brad G. Elena, Brad P. Elena, Brad Ioan, Kan\ler Pavel, Ciupertea Ioan, Condea
Aurel, Condea Cristina, Condea Maria, Draghici Gavrilă, Dragoş Cristina, Dronca
Terente, Parco Ileana, Ghedeon Zoltan, Ferenţ Elena, Groza Florea, Groza Lucreţia,
Groza Florica, Groza Persida, Voian Cristina, Miclea Maria, Szabo Ludovic, Şodinca
Simion, Vo ian Maria
Clasa VI: Bogdan Sidonia, Groza Gherghe, Groza Florea, Condea Barie
Clasa VII: Condea Sofia, Condea Mihaiu, Hesz Margareta, Pasa Ioan, Condea Pavel,
Groza Maria
1933-1934
Clasa I: Bacoş Florica, Bama Teodor, Brad Cornelia, Brad Emilia, Bronda Ana, Bortiş
Gligor, Bortiş Teodor, Condea Leontin, Ciupertea Ioan, Coloşvari Francisc, Coloşvari
Elena, Coloşvari Magdalena, Docoli Gheorghe, Draghici Saveta, Dragoş Sofia, Parco
Elisabeta, Ghedeon Edmond, Groza Mihaiu, Groza Marioara, Mariş Eva, Miclea Aurel,
Lingurar Florica, Baneu Maria, Şodinca Ioan, Tipei Pavel, Voian Mihaiu, Bama
Gheorghe
Clasa II: Butariu Sofia, Ciupertea Dănilă, Conţler Victoria, Docoli Calman, Dragoş
Mari oara, Dulin Francisc, Groza N. Maria, Groza Mihaiu, Groza Leontin, Groza
Solomon, Groza Vasile, Lingurar Aurel, Lingurar Elena, Nedeschi Francisc, Pasa
Nicolae, Şodinca Ghiorghina, Voian Marioara, Tănăsescu Corina.
Clasa III: Cuşovschi Maria, Crişan Lucreţia, Brad Lucreţia, Bortiş Aurel, Condea Vasile,
Ciupertea Viorica, Coloşvari Aurica, Cuşovschi Magdalena, Dragoş Alexandru,
Draghici Ana, Groza Ioan, Groza Pavel, Groza Aurel, Herţeg Ludovic, Pasa Sabina,
Şodinca Eva, Şodinca Cristina, Zoller Iuliu
Clasa IV: Beldea Sofia, Lingurar Roman, Perţa Vioara, Tipei Ilca, Bama Terente, Baneu
Viorel, Iancovici Magdalena, Bortiş Mihaiu, Brad Aurora, Ciupertea Florea, Kusovschi
Ludovic, Kuşovschi Mihaiu, Dragoş Teodor, Dulin Antonie, Groza Florica, Groza Sofia,
Lingurar Lucreţia, Tipei Gligor
Clasa V: Brad G. Elena, Brad P. Elena, Brad Ioan, Ciupertea Ioan, Condea Aurel,
Condea Cristina, Condea Maria, Dra_ghici Gavrilă, Dragoş Cristina, Parco Elena, Ferenţ
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Elena, Groza Florea, Groza Florica, Miclea Maria, Szabo Ludovic, Şodinca Simion,
Bogdan Milente, Brad Teodor, Ciupertea Viorel, Condea Ioan, Condea Sofia, Dragoş
Sofia, Groza Cristina, Groza P. Florea, Groza Mihaiu, Groza Persida, Lingurar Rozalia,
Pop Alexandru, Posa Vasile, Şodinca Cristina, Zoller Iuliana
Clasa VI: Condea Pavel, Groza G. Maria, Bogdan Sidonia, Groza Gheorghe, Groza
Florea, Condea Ilarie, Kanţler Pavel, Dronca Terente, Groza Lucreţia, Groza Persida,
Voian Cristina
Clasa VII: Condea Sofia, Hesz Margareta.
1934-1935
Clasa I: Bama Teodor, Baneu Maria, Brad. Ilarie, Condea Leontin, Bronda Elena,
Cuşovschi Elena, Docoli Gheorghe, Dragoş Aurelia, Dragoş Dănilă, Dragoş Mihaiu,
Dragoş Sofia, Dulin Melania, Groza Cristina, Groza Mihaiu, Hopârda Ştefan, Lingurar
Florica, Papai Alexandru, Şodinca Ioan, Tipei Pavel.
Clasa II: Brad Cornelia, Brad Emilia, Bronda Anca, Bortiş Gligor, Cuşovschi Magdalena,
Draghici Saveta, Farco Elisabeta, Groza Marioara, Mariş Eva, Miclea Aurel, Groza A.
Maria, Lingurar Aurel, Linl!l.lrar Elena, Şodinca Ioan
Clasa III: Brad Lucreţia, Butariu Sofia, Ciupertea Dănilă, Canţler Victoria, Condea
Vasile, Crişan Lucreţia, Docoli Caiman, Dragoş Marioara, Dulin Francisc, Groza Mihaiu,
Groza Leontin, Groza Solomon, Groza Vasile, Nedeschi Francisc, Posa Nicolae, Şodinca
Gheorghe, Şodinca Iosif, Rohlie Ladislau
Clasa IV: Herţeg Ludovic, Zoller Iuliu, Groza Pavel, Groza Ioan, Draghici Ana,
Ciupertea Viorica, Cuşovschi Magdalena, Dragoş Alexandru, Şodinca Eva, Şodinca
Cristina, Bama Terente, Lingurar Lucreţia, Bortiş Aurel, Cuşovschi Maria, Bortiş
Mihaiu, Groza A. Aurel
Clasa V: Dulin Antonie, Iancovici Magdalena, Lingurar Roman, Groza A. Maria, Groza
Florica, Ciupertea Florea, Brad Aurora, Dragoş Teodor, Groza Sofia, Cuşovschi
Ludovic, Condea Ioan, Cuşovschi Mihai, Dragoş Sofia, Zoller Iuliana, Tipei Gligor, Brad
Teodor, Groza Mihaiu, Groza Cristina, Condea Sofia, Condea G. Maria, Groza P. Florea,
Bama Gheorghe, Groza T. Florea, Ciupertea T. Ioan, Lingurar Rozalia, Brad G. Elena,
Brad P. Elena, Groza G. Florica, Draghici Gavrilă, Ferenţ Elena, Miclea Maria, Condea
Cristina, Brad Ioan, Pop Florica, Voian Maria, Groza Spiridon
Clasa VI: Bogdan Milente, Şodinca Cristina, Ciupertea Viorel, Dronca Terente, Posa
Vasile, Groza I. Florea, Condea Ilarie, Condea Pavel, Groza G. Maria
Clasa VII: Hess Margareta, Groza Persida, Groza Lucreţia, Cantler Pavel, Rohlie
Alexandru
1935-1936
Clasa I: Crişan Ioan, Brad Ilarie, Crişan Vasile, Condea Vasile, Ciupertea Cristina,
Cuşovschi Irina, Docoli Olga, Dragoş Maria, Dronca Cristina, Groza Aurel, Groza
Maria, Gavra Gheorghe, Hasan Antiţa, Herţeg Dezideriu, Hopârda Ştefan, Ileş Ionel,
Şodinca Elisabeta, Şodinca Cristina, Ciuştea Valeria, Ciuştea Gheorghe, Tipei Maria,
Voian Vasile, Voian Marioara, Cioflică Nicolae
Clasa II: Bronda Elena, Condea Leontin, Cuşovschi E1ena, Docoli Gheorghe, Dragoş
Aurelia, Dragoş Dănilă, Dragoş Mihaiu, Dragoş Sofia lulin Melania, Groza Cristina,
Groza Mihaiu, Lingurar Elena, Pa pai Alexandru, Re:- .ik Leopold, Stanomir Doina,
Şodinca Ioan, Tipei Pavel
Clasa III: Brad Cornelia, Brad Emilia, Bronda Ana, Bortiş Gligor, Cuşovschi Magdalena,
Draghici Saveta, Farco Elisabeta, Groza Marioara, Mariş Eva, Miclea Aurel, Şodinca
Ioan, Rohlik Ladislau
Clasa IV: "Bama Terente, Beldea Sofia, Brad Lucreţia, Butariu Sofia, Ciupertea Dănilă,
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Condea Vasile, Docoli Caiman, Dragoş Marioara, Draghici Ana, Dulin Francisc, Crişan
Lucreţia, Groza Mihaiu, Groza Leontin, Groza Solomon, Groza Vasile, Lingurar Roman,
Nedeschi Francisc, Pasa Nicolae, Şodinca Ghiorghina, Perţa Vioara, Suci Francisc
Clasa V: Bama Gheorghe, Bortiş Aurel, Bortiş Mihaiu, Brad Teodor, Ciupertea Viorica,
Cuşovschi Magdalena, Cuşovschi Maria, Dragoş Alexandru, Draghici Gavrilă, Dragoş
Cristina, Herţeg Ludovic, Groza Pavel, Groza Ioan, Dragoş Persida, Şodinca Eva,
Şodinca Cristina, Zoller Iuliu
Clasa VI: Dulin Antonie, Iancovici Magdalena, Groza Florica, Ciupertea Florea, Brad
Aurora, Dragoş Teodor, Groza Sofia, Cuşovschi Ludovic, Condea Ioan, Cuşovschi
Mihaiu, Dragoş Sofia, Zoler Iuliana, Tipei Gligor
Clasa VII: Groza Miliam, Groza Cristina, Condea Sofia, Condea G. Maria, Groza P.
Florea, Groza F. Florea, Brad P. Elena, Brad G. Elena, Groza G. Florinca, Voian Cristina,
Ferenţ Elena, Bogdan Milentie, Şodinca Cristina, Ciupertea Viorel, Dronca Terentie,
Pasa Vasile, Groza I. Florea, Groza Persida.
1936-1937
Clasa I: Brad Maria, Brad Cristina, Brad Eva, Bronda Olga, Cuşovschi Iuliana,
Cuşovschi Octavia, Crişan Pavel, Cuşovschi Octavia, Crişan Pavel, Ciupertea Maria,
Cioflică Nicolae, Dragoş Maria, Groza Iuliana, Groza Adrian, Groza Cristina, Groza
Ioan, Groza Vasile, Hopârda Ştefan, Miclea Octavian, Papai Maria, Perţa Ioan, Şodinca
Mihaiu, Tipei Maria
Clasa II: Brad Barie, Crişan Ioan, Crişan Vasile, Condea Vasile (Lazăr), Ciupertea
Cristina, Cuşovschi Irina, Docoli Gheorghe, Dronca Cristina, Groza Aurel, Groza Maria,
Groza Gheorghe, Hasan Antiţa, Herţeg Dezideriu, Ileş Ionel, Lingurar Elena, Şodinca
Elisabeta, Şodinca Cristina, Voian Vasile, Voian Marioara
Clasa III: Bronda Elena, Condea Leontin, Cuşovschi Elena, Dragoş Amelia, Dragoş
Dănilă, Dragoş Mihaiu, Dragoş Sofia, Dulin Melania, Groza Cristina, Groza Mihaiu,
Ghedeon Edmond, Papai Alexandru, Ralic Alexandru, Stanomir Doina, Şodinca Ioan,
Tipei Pavel
Clasa IV: Brad Cornelia, Brad Emilia, Bronda Ana, Bortiş Gligor, Coloşvari Francisc,
Crişan Lucreţia, Cuc Florica, Cuşovschi Magdalena, Draghici Saveta, Groza Marioara,
Mariş Eva, Miclea Aurel, Şodinca Ioan, Rohlik Ladislau
Clasa V: Brad Lucreţia, Brad Dănilă, Butar Sofia, Condea Vasile, Cuşovschi Magdalena,
Cuşovschi Maria, Docoli Caiman, Dragoş Marioara, Draghici Ana, Dulin Francisc,
Groza Mihaiu, Groza Leontin, Groza Solomon, Groza Vasile, Groza Persida, Nedeschi
Francisc, Pasa Nicolae, Suci Francisc, Şodinca Ghiorghina
Clasa VI: Bortiş Aurel, Bortiş Mihaiu, Coloşvari Aurica, Dragoş Alexandru, Groza
Cristina, Herţeg Ludovic, Herţeg Ladislau, Groza Pavel, Groza Ioan, Şodinca Eva,
Şodinca Cristina, Zoler Iuliu
Clasa VII: Brad Aurora, Ciupertea Florea, Condea Ioan, Condea Sofia, Cuşovschi
Ludovic, Cuşovschi Mihaiu, Cuc Maria, Dragoş Teodor, Dragoş Sofia, Dulin Antonie,
Groza Florica, Groza Sofia, Groza Mihaiu, Groza P. Florea, Iancovici Magdalena, Tipei
Gligor.
1937-1938
Clasa I: Pasa Marioara, Brad Cristina, Condea Mărioara, Crişan Pavel, Crişan Saveta,
Cuşovschi Octavia, Dragoş Mihai, Dronca Eva, Gavra Elena, Groza Brânduşa, Groza
Dănilă, Groza Doina, Groza Elena, Groza Viorica, Herţeg Adalbert, Hopârda Eva,
Lingurar llie, Miclea Ştefan, Sirca Marioara, Papai Maria, Perţa Ioan, Redac Pavel,
Şodinca Elena, Şodinca Gheorghe, Suci Carol, Voian Ioan.
Clasa II: Brad Maria, Brad Eva, Bronda Olga, Ciupertea Maria, Cioflică Nicolae,
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Cuşovschi Iuliana, Docoli Gheorghe, Dragoş Maria, Groza Adrian, Groza Cristina,
Groza Ioan, Groza Iuliana, Groza Vasile, Hopârda Ştefan, Miclea Octavian, Şodinca
Mihaiu, Tipei Maria.
Clasa III: Brad Ilarie, Crişan Ioan, Crişan Vasile, Condea Vasile, Ciupertea Cristina,
Cuşovschi Irina, Dronca Cristina, Groza Aurel, Groza Maria, Gavra Gheorghe, Hasan
Antiţa, Herteg Dezideriu, Ileş Ionel, Şodinca Elisabeta, Şodinca Cristina, Voian Vasile,
Voian Maria
Clasa IV: Bronda Elena, Condea Leontin, Cuşovschi Elena, Dragoş Amelia, Dragoş
Dănilă, Dragoş Mihaiu, Dragoş Sofia, Dulin Melania, Groza Cristina, Groza Mihaiu,
Ghedeon Edmond, Papai Alexandru, Ralic Alexandru, Stanomir Doina, Şodinca Ioan,
Şodinca Ioan, Tipei Pavel
Clasa V: Brad Cornelia, Brad Emilia, Bronda Ana, Bortiş Gligor, Coloşvari Francisc,
Cuşovschi Magdalena, Draghici Saveta, Groza Marioara, Mariş Eva, Miclea Aurel, Posa
Nicolae, Rohlik Ladislau
Clasa VI: Brad Dănilă, Butar Sofia, Condea Vasile, Dragoş Marioara, Draghici Ana,
Dulin Francisc, Groza Leontin, Groza Mihaiu, Groza Solomon, Groza Vasile, Nedeschi
Francisc, Suci Francisc, Şodinca Ghiorghina
Clasa VII: Bortiş Aurel, Ciupertea Viorica, Coloşvari Aurica, Dragoş Alexandru, Herţeg
Ludovic, Her\eg Ladislau, Groza Pavel, Groza Ioan, Zoler Iuliu.
1938-1939
Clasa I: Bama Ioan, Brad Cristina, Condea Iosif, Cuşovschi Elena, Cuşovschi Octavia,
Ciupertea Pavel, Docoli Ştefan, Groza Mihaiu, Dronca Maria, Dragoş Cristina, Dragoş
Elena, Dragoş Mărioara, Groza Brânduşa, Groza Gheorghe, Groza Mircea, Groza Vasile,
Ileş Elena, loja Maria, Miclea Marioara, Mariş Ioan, Rus Pătruţ, Şodinca Gheorghe,
Şodinca D. Gheorghe, Voian Ioan, Varga Elena.
Clasa II: Condea Mărioara, Crişan Pavel, Crişan Saveta, Cioflică Nicolae, Dronca Eva,
Gavra Elena, Groza Dănilă, Groza Doina, Groza Elena, Groza Viorica, Herţeg Adalbert,
Hopârda Ioan, Miclea Ştefan, Nica Mărioara, Papai Maria, Perţa Ioan, Posa Mărioara,
Redac Pavel, Şodinca Elena, Suci Carol, Voian Ioan, Tipei Maria.
Clasa III: Brad Maria, Brad Eva, Bronda Olga, Ciupertea Maria, Crişan Vasile,
Cuşovschi Iuliana, Dragoş Maria, Docoli Gherghe, Docoli Olga, Groza Adrian, Groza
Cristina, Groza Ioan, Groza Iuliana, Groza Vasile, Miclea Octavian, Şodinca Mihaiu.
Clasa IV: Brad Ilarie, Crişan Ioan, Condea Vasile (Lazăr), Ciupertea Cristina, Cuşovschi
Irina, Dronca Cristina, Groza Aurel, Groza Maria, Gavra Gheorghe, Hasan Antiţa,
Herţeg Dezideriu, Ileş Ionel, Şodinca Elisabeta, Şodinca Cristina, Voian Vasile, Voian
Maria.
Clasa V: Bronda Elena, Condea Leontin, Cuşovschi Elena, Dragoş Amelia (decedată),
Dragoş Dănilă, Dragoş Mihaiu, Dragoş Sofia, Dulin Melania, Groza Cristina, Groza
Mihaiu, Ghedeon Edmond, Papai Alexandru, Şodinca Ioan, Şodinca Ioan, Tipei Pavel.
Clasa VI: Brad Emilia, Bronda Ana, Bortiş Gligor, Butar Sofia, Coloşvari Francisc,
Cuşovschi Magdalena, Draghici Saveta, Groza Marioara, Groza Vasile, Mariş Eva,
tvliclea Aurel, Şodinca Gherghe
Clasa VII: Brad Dănilă, Condea Vasile, Dragoş M tioara, Dulin Francisc, Groza
Leontin, Groza Mihaiu, Groza Solomon, Nedeschi Frar. .c, Suci Francisc.
Sursa: A. Şc. Gen. ,,Gheorghe Groza", Matricola 1932-1933; Idem, Matricola 1933-1934;
Idem, Matricola 1934-1935; Idem, Matricola 1935-1936; Idem, Matricola 1936-1937;
Idem, Matricola 1937-1938; Idem, Matricola 1938-1939.
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.. 1904/1905 - 1917/1918
1nt re ann
An şcolar
1904-1905
Clasa I: Iosif Codruţiu, Ioan Brad, Sofia Coşa, Terentie loja, Floriţa Miclea, Terentie
Greucean, Iosif loja, Gavril Groza, Ioan loja, Teodor Druia, Florian Hopârda, anisie loja,
Maria Codruţiu, Iuliana Ana, Rosalia loja, Terentie Toder, Vann Brad, Ignatie Crişan,
Eufrozina Codruţiu, Ana Groza, Florica Greucean, Chisana Codruţiu, Maria loja, Vasilie
Druia, Simeon Groza, Teodor Toder, Maria loja, Anisie loja, Ioan Mârnea, Elena loja,
Macrina Moţiu, Saveta Ginga, Catita Coşia, Terentie Moţiu, Lepădat Codruţiu, Petru
Toader, Sofia loja, Simina Brad, Eufrosina Druia, Sidonia loja, Maria Mârnea, Terentie
loja, Filip Hopârda, Iorga Oprea, Romul Miclea.
Clasa II: Elena Druia, Maria Brad, Florian Iacob, Maria Crişan, Iosif Miclea, Eufrosina
loja.
Clasa III: Marcu Brad, Paulina Crişan, Vasilie Dragoş, Terentie Groza.
Clasa IV: Petru Codruţiu, Augustin Iacob, Maria loja, Vasile Groza.
1907-1908
Clasa I: Maria Iacob, Etelka Greucean, Floarea Hopârda, Maria Ana, Terentie Coşa, Ioan
Druia, Terentie Bortiş, Florian Bortiş, Pavel Coşa, Iosif loja, Livius loja, Terentie Ţolea,
Maria Ana, Terentie loja, Ana Bortiş, Macrina Codruţ, Alexandru Bortiş, Elena Druia,
Maria loja, Iosana Dragoş, Eva Brad, Pavel Crişan, Iosif Mârnea, Ioan loja, Maria Druia,
Iosif Codruţ, Iosif loja.
Clasa II: Alexandru Brad, Floriţa Miclea, Terentie Greucean.
Clasa III: Clasa IV: Traian Codruţ, Ioan Brad.
1908-1909
Clasa I: Floriţa Brad, Ana Brad, Lucreţia Florea, Greucean Etelca, Terentie Coşa, Terentie
loja, Floriţa Brad, Marina Brad, Floarea Hopârda, Florian Bortiş, Brânduşa Brad, Ioan
Druia, Terentie Bortiş, Maria Ana, Eva Brad, Maria Iacob, Maria loja, Elena Druia, Maria
Pop, Ana Bortiş, !osana Dragoş, Floria Dragoş, Maraleanca Groza, Sinesie loja, Barie
Druia, Macrina Codruţ, Floarea Hopârda, Livia Jidoi.
Clasa II: Iosif loja, Pavel Coşa, Terentie Ţolea, Alexandru Bortiş, Vasile Dragoş, Maria
Druia, Ioan loja, Floriţa Miclea, Gavrilă Groza, Maria Crişan, Iosif Codruţ, Iosif loja, Iosif
Mârnea.
Clasa III: Terentie Greucean, Alexandru Brad, Iuliana Ana, Pavel Crişan, Terentie loja
Clasa IV: Lazăr loja, Terentie Toader, Ioan loja, Traian Codruţ.
Clasa V: Ioan Brad, Toader Druia.
Clasa VI: Toma Narai.
1909-1910
Clasa I: Ambrosie Brad, Sinesie loja, Teodor Moţ, Vasile Moţ, Valer loja, Chisana Miclea,
Pavel loja, Silard Popa, Laxăr loja, Teodor Codruţ, Nicolae loja, Eva Codruţ, Miron
Crişan, Marişca Druia, Marişca Codruţ, Terentie Ana, Livia Jidoi, Ana Bortiş, Terentie
Coşa, Livius loja, Marişca Pop, Veronica Toader, Marina Brad, Brânduşa Brad, Floriţa
Brad, Florea Dragoş.
Clasa II: Florea Hopârda, Terentie Bortiş, Etelca Greucean, Lucreţia Ţolea, Marişca loja,
Eva Brad, Terentie Ţolea, Terentie loja, Florian Bortiş, Marişca Iocob, Ana Brad, Floriţa
Brad, Iosana Dragoş, Maralenca Groza, Marişca Ana, Ioan Druia, Ilonca Druia, Marişca
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Dragoş,

Alexandru

Bortiş,

Ioan

Clasa IV: Alexandru Brad, Terentie Greucean, Pavel Crişan.
Clasa V: Lazăr loja, Traian Codruţ, Ilonca Druia.
1910-1911
Clasa I: Ştefan Mâmea, Vasile Moţ, Mihai Greucean, Sinesie loja, Zina loja, Lidia T6th,
Iosif Iacob, Brânduşa Brad, Lazăr loja, Ilie Burta, Marişca loja, Mihai Coşa, Ana Moţ,
Ştefan Jidoi, Livia Jidoi, Chisana Miclea, Nicolae loja, Ana Bortiş, Eva Codruţ, Zina
Crişan.

Clasa II: Teodor Codrul, Pavel loja, Etelca Greucean, Marişca loja, Macrina Codruţ,
Marina Brad, Ambrozie Brad, Terentie Ana, Livius loja, Terentie loja.
Clasa III: Ioan Druia, Marişca Iacob, Teodor Mol, Marişca Ana, Florian Bortiş, Ana Brad,
Pavel Crişan, Ilonca Druia, Lucreţia Ţolea, Eva Brad, Terentie Bortiş.
Clasa IV: Iosif loja, Pavel Coşa, Terentie Ţolea.
Clasa V: Alexandru Brad.
Clasa VI: Traian Codrut.
1912-1913
Clasa I: Nicolae loja, Tiofan Brad, Silvia loja, Iosif Iacob, Ştefan Jidoi, Mihai Greucean,
Terentie Coşa, Zina loja, Emilia Tăutan, Iustin Toader, Marişca loja, Roman Toader, Ana
Mot, Ilie Burta, Floarea Hopârda, Silard Popa, Eva Codruţ, Ana Bortiş.
Clasa II: Livius loja, Brânduşa Brad, Lazăr loja, Pavel loja, Sinesie loja, !osana Dragoş,
Clasa III: Ilonca Druia, Terentie Ana, Ambrosie Brad, Toader Codruţ, Terentie loja,
Marina Brad.
Clasa IV: Teodor Mot, Marişca Iacob, Etelca Greucean, Terentie Bortiş, Sinesie Ţolea, Eva
Brad, Ioan Druia.
Clasa V: Terentie Ţolea, Pavel Coşa.
1914-1915
Clasa I: Pascu Bortiş, Terentie Codru\, lovu Druia, Sinesie Tăutan, Margareta Toth, Sofia
Bortiş, Lazăr Toader, Iosif Ilieş, Simeon Bortiş, Iustin Toader, Ioan Moţ, Nicolae Mâmea,
Ana Brad, Paula Dragoş, Marişca Groza, Lucreţia loja, Ana loja, Solomon Druia, Vasile
Mot, Sinesie Tocăian, Ioan Brad, Marişca Jidoi.
Clasa II: Marişca Ţolea, Tocaran Cristina, Elisabeta Brad, Silvia loja, Nicolae loja.
Clasa III: Eva Codruţ, Ioan loja, Emilia Tăutan, Marişca loja.
Clasa IV: Ilie Burta, Mihai Coşa, Zena loja, Tiofan Brad.
1915-1916
Clasa I: Sinesie Tăutan, Terentie Crişan, Romul Moţ, Nicolae Mâmea, Ioan Brad, Marişca
Ţolea, Ştefan loja, Paula Dragoş, Simon Bortiş, Terentie Ana, Aurel Groza, lvanti Dronca,
Solomon Druia, lovu Druia, Ana loja, Lucreţia loja, Valentin loja.
Clasa II: Cristina loja, Marişca Groza, Iustin Toader, Ioan Mot, Silvia loja, Nicolae loja,
Ghenadie Jidoi, Roman Toader, Ana Brad, Iosif Ilieş.
Clasa III: Elisabeta Brad, Marişca loja, Cristina Tocoian, Zina loja.
Clasa IV: Emilia Tăutan, Mihai Greucean, Ştefan Jidoi.
1916-1917
Clasa I: Aurel loja, Pavel Bortiş, Ana Druia, Florea Mârnea, Roza Iacob, Pavel Moţ, Ioan
Bortiş, Terentie Codruţ, Aurel loja, Rozalia loja, Valentin loja, Pascu Bortiş, Ana loja,
Paulina Brad, Elena Pop, Miron Moţ, Traian Druia, Vasile Ana, Maria Brad, Toma
Toader, Ioan Jidoi, Elisabeta Popovici, Cristina Coroi, Ioţa Condea, Paulina Dragoş, Ana
Dragoş, Terentie Crişan, Maria Coşa, Rozalia Druia, Emilia loja, Maria Jidoi, Solomon
Druia, Iovu Druia, Romul Moţ, Ioan Moţ, Lazăr Toader, Simion Bortiş, Lucreţia loja, Ioan
Şodinca, Ghenadie Jidoi, Lucreţia Ilieş, Cristina loja, Eva Brad, Ştefan loja, Paulina
Dragoş, Iorga Bortiş, Etelca Moţ, Maria loja.

-
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Clasa II: Aurel Groza, Ioan Brad, Sinesie Tăutan, Terentie Ana, Ana Brad, Ivantie
Dronca, Iosif Ilieş, Nicolae Mâmea.
Clasa III: Maria Ţolea.
Clasa IV: Cristina Tocoian.
1917-1918
Clasa I: Aurel loja, Ioan Jidoi, loţa Condea, Traian Druia, Ioan Condea, Iosif loja, Ioan
Bortiş, Pavel loja, Vasilie Ţolea, Pavel Moţ, Ioan Dragoş, Toma Toader, Vasilie Dragoş,
Romul Moţ, Terentie Codruţ, Maria Jidoi, Maria Moţ, Etelca Groza, Ana loja, Elena Pop,
Lucreţia Tăutan, Maxim loja, Miron Moţ, Valerie Coşa, Hortensia Muscă, Cristina
Toader, Pavel Bortiş, Elena loja, Ana Dragoş, Ştefan Ana, Ştefan loja, Aurel loja, Maria
Coşa, Lucreţia Groza, Terentie loja, Cristina Coroi, Iuliana Roman, Rozalia Druia, Vasilie
Ana, Iosif Moţ, Paulina Brad.
Clasa II: Solomon Druia, Lucreţia Ilieş, Cristina loja, Iosif Ilieş, Valentina loja, Ana loja,
Lucreţia loja, Emilia loja, Terentie Crişan, Maria loja, Rozalia Iacob, Ana Brad.
Clasa III: Aurel Groza, Sinesie Tăutan.
Clasa IV: Ioan Moţ, Saveta Brad.
A.Se. Gen. cu Cis. I-IV Rănuşa, Anuaml Şcolii Confesionale Greco-Ortodoxe Române din
comuna Ramna pe anul şcolar 1904-1905; Ibidem, 1907-1908; Ibidem, 1908-1909; Ibidem, 19091910; Ibidem, 1910-1911; Ibidem, 1914-1915; Ibidem, 1912-1913; Ibidem, 1916-1917; Ibidem,
1917-1918.
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Tabelul 20. Dinamica promovabilităţii la şcoala din Moneasa. 1924/1 925 -1947'/1 948
Numele şi
Elevi
Elevi
Total
Anii
Clasa
Nr.
prenumele
elevi
promovaţi
şcolari
repetenţ1/
Crt.
înv ătătorul ui
neşcolarizati
5
Teodoru M.
1924-1925
I
59
54
1.

2.

1925-1926

II
III
IV
I
II

III

3.

4.

1926-1927

1927-1928

5.

6.

1928-1929

1929-1930

IV
I
II
lII
IV
V
I
II
III
IV
V
I
II

8.

1930-1931

1931-1932

1932-1933

7
1
32
10
12

17
1
33
17
11

IV
I
II

10

IV
V
VI
VII
I
II
III
IV
V
VI
VII
I

II

9.

23

llI

llI

7.

18
12
13
15
34
14
8
21
8

III
IV
V
VI
Vil
I

28
18
24
21
12
6
2
20
21
18
21
12
6
2
21
19
18
23

23
6
4
21

14
7
7
20
7
5

4
5
2
8
14
7
3

Traian Popovici

10

11

Ardelean Ana

8
17
3
1
19

-

11

10
10

16
1

6
4

13
2
1
13

12
8
8

5
3
2
8
2
3
7
9
3
1
7
5
1
7
9
3
1
3
3
3
8
17
3
2
6

16
21
14
3
3
1
13
16
17
14
3
3
1
16
16
15
15
6
3
2
15
LIV
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Jurcău

Silvia

-

20

20

Ardelean Ana

-

Virgil Ionescu

Virgil Ionescu
Palade Nicolae

Palade Nicolae

Molnar
Elisabeta
Nicolae Palade

Molnar

10.

1933-1934

II

19

16

3

III

-

IV
V
VI
VII
I
II

-

6

-

-

6

III

11.

1934-1935

IV
V
VI
VII
I
II
III

12.

1935-1936

IV
V
VI
VII
I
II
III

13.

1936-1937

IV
V
VI
VII
I
II
III

14.

1937-1938

IV
V
VI
VII
I
II
III

15.

1938-1939

IV
V
VI
VII
I
II
III

IV
V
VI
VII

23
6

-

-

-

26

15
15
15

11

18
18

18
31
11

2
19
15
17
17
36
9
4
25
16
13
22
16
25
7
21
19
16
19
13
16
19
26
17
17
18
13
13
9
25
22
16
16
16
12

11

4
3

14
12
15
13
27
8
1
19
15
12
16
10
18

4
16
17
16
12
14
9
9
19
14
16
17
11

9
9
19
20

15
16
15

3
3
7
27
8
2
5
3
2
4
9
1
3
6
1
1
6
6
7
3
5
2

3
5
4
7
7
3
1
1
2
4
6
2
1

9

-
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Molnar
Elisabeta
Gheorghe
Bărbuceanu

Elisabeta şi
Gheorghe
Bărbuceanu

Elisabeta şi
Gheorghe
Bărbuceanu

Elisabeta şi
Gheorghe
Bărbuceanu

Elisabeta şi
Gheorghe
Bărbuceanu

Elisabeta
Bărbuceanu

1
2

LV

Bărbuceanu

-

10

9

Elisabeta
Gheorghe

Gheorghe
Bărbuceanu

16.

1939-1940

I
II
III

17.

1940-1941

IV
V
VI
VII
I
II
III

18.

1941-1942

IV
V
VI
VII
I
II
III

19.

20.

21.

1942-1943

1943-1944

1944-1945

IV
V
VI
VII
I
II

1945-1946

18
20
20
14
16
14

5
1
1
1

11

11

-

16
17
19
21
14
16
14
12
15
16
17
15

15
16
17
20
13
14

1
1
2
1
1
2
3
2
6
4
2
1
3
1
4
1

11
10

9
12
15
14
9
12

12

13·

14
14

Elisabeta
Bărbuceanu

-

Gheorghe

1

Bărbuceanu

Elisabeta
Bărbuceanu

Gheorghe
Bărbuceanu

Elisabeta
Bărbuceanu

Gheorghe
Bărbuceanu

III

13

10
13
13

IV
V
VI
VII
I
II

16
14
17
9
24
12

16
14
14
9
20
8

4
4

Bărbuceanu

III

13

13

-

Nicolae Palade

IV
V
VI
VII
I
II

13
15
17
14

12
15
14
14

1

11

11

-

Elisabeta

6

Bărbuceanu

-

Nicolae Palade

III

22.

23
21
21
15
16
15

IV
V
VI
VII
I
II
III

IV

25
8
14
12
17
14
9
15
18
8

19
8
13
12
12

13

8
15
18
8

• 10 elevi au promovat examenul de absolvire.
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Elisabeta

-

Bărbuceanu

3

Bărbuceanu

Gheorghe

Elisabeta

-

Gheorghe

3

Bărbuceanu

-

1

-

Gheorghe

5
1
1

Bărbuceanu

-

Bărbuceanu

Elisabeta
Nicolae Palade

23.

1946-1947

V
VI
VII
I
II

14
13

12

10

9

7
16
8

III

14
17

14
16

1

6

6

-

Gheorghe

10

9

Bărbuceanu

7
23
15

5
18
13

1
2
5
2
1
2
4
1
1

18

9

2
4
3
2
1

Gheorghe
Bărbuceanu

Nicolae Palade
Elisabeta
Bărbuceanu

IV

-

Nicolae Paiade
Elisabet.:1
Bărbuceanu

24.

, 1947-1948

Sursa: A.

Şc.

V
VI
VII
I
II
III

10

9

IV
V
VI
VII

14
16
8
13

12
12
7
12

Elisabeta
Bărbuceanu

Nicolae Palade
Gheorghe
Bărbuceanu

Gen. ,,Gheorghe Groza", Registrele matricole. 1924/1925-1947/1948

LVII
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O desfacere din istoria Monesei.
Album fotografie

https://biblioteca-digitala.ro

https://biblioteca-digitala.ro

Locuri de poveste

https://biblioteca-digitala.ro

1. Intrarea principală a
Curiei. Primăria. 1937

2. Primarul Pantelimon
(înc. Sec. XX)

Borti ş

3. Familia primarului
Pavel Condea
(scaunul din dreapta)
https://biblioteca-digitala.ro

4. Edificiul actual al
Primăriei

5. Deputaţi comunali:
Groza Nicolae (Laia),
Groza Mihai,
Condea Lazăr,
Groza Dănilă,
Pantelimon Dronca,
Marioara Crişan,
Gheorghe Albeanu,
Gh. Şodinca,
Gavrilă Draghici,
Nicolae Groza,
Terentie Groza,
Gh. Marian,
Ilie Măgulean

6. Primul Consiliu
Comunal după
Revoluţia din 1989
https://biblioteca-digitala.ro

7.

Mocăniţa

8. Instruirea

Formaţiei

Voluntare de Pompieri

9. Sediul Poliţiei Moneasa
https://biblioteca-digitala.ro

10. Vechiul sediu
al Oficiului Poştal

11. Noul edificiu al
Oficiului Poştal

12. Brigada

Silvică

(1912)
https://biblioteca-digitala.ro

13. Vechiul sediu
al Dispensarului
Medical Moneasa

14. Dascălii la
demolarea vechiului
Dispensar

15. Noul Dispensar.
Centrul de Permanenţă
https://biblioteca-digitala.ro

16. Cuptorul de Topit
Fier Moneasa

Tajr~szlet.

https://biblioteca-digitala.ro

M e ny h ăzaflirrlă.

.,,,

17.

Lucrători

cu

mocăniţa

18. Drezina
de cal

19. Muncitori la Atelierele CFR şi la
Calea Îngustă Sebiş-Moneasa
https://biblioteca-digitala.ro

trasă

Cariera de

Marmură

Moneasa (1925-dec. VIII, sec. XX)

20. Excursionişti şi
d-na Bloch,
soţia patronului, 1925 .......- .__,i..::.clol:Z.---'-- -

21. Muncitori la Cariera de

Marmură

https://biblioteca-digitala.ro

22. Vestigii
ale Carierei de

Marmură

https://biblioteca-digitala.ro

24. Stânjenarii alături de
Perko Ferencz (1912)

25. ,,Goanga"

26. Ţapinari din Moneasa

27. Brutăria familiei
Kaufmann
https://biblioteca-digitala.ro

28.

Casă ţărănească

29. O veche

casă

30. Componenete ale costumului popular

Cămaşă bărbătească

Cămăşi femeieşti

https://biblioteca-digitala.ro

Cojoc

31. În straie populare: de la stânga la dreapta:
Vasile Draghici, Mărioara Crişan,
Etelca Groza, Dănilă Groza
(dec. VII-VIII, sec. XX)

32. Din zestrea

https://biblioteca-digitala.ro

gedeoneştilor

33. Pietre funerare

Preotul ortodox Terentie N onu

Membrii ai familiei Nevery

Preotul romano-catolic, Simeon Graff
https://biblioteca-digitala.ro

Czârân Gyula

35. Pietrarul din Moneasa
34. Troiţe ale Bisericii Ortodoxe
din Moneasa

36. Troiţe ale Bisericii
Ortodoxe din Rănuşa
https://biblioteca-digitala.ro

37. Primarul Dănilă Groza, alături de micii căluşari.
(Pe scaune: de la stânga primarul, Dănilă Groza; Cornel Marian, Mihai Groza)

38.

Căluşari.

1960: De la stânga la dreapta: Teodor Irimie, Ioan Ciupertea,
Ioan Voian, Florea Groza, Pavel Şodinca, Gheorghe Şodinca,
Iosif Condea, Ioan Şodinca, Ştefan Ciupertea, Mihai Groza (vătaf)

Dănilă Dragoş,

https://biblioteca-digitala.ro

Biserica Ortodoxă
Moneasa

39. Vechea eclezie
din cimitir

40. Biserica Ortodoxă
,,Sfânta Parascheva"

41. Casa

Parohială
https://biblioteca-digitala.ro

42. Corul Bisericii Ortodoxe
Moneasa. 1970

43. Corul Bisericii Ortodoxe
Moneasa. 2005

44. Schitul Sf. Apostoli Petru
https://biblioteca-digitala.ro

şi

Pavel. Moneasa

45. Biserica Ortodoxă
Sf. Arhangheli Mihail

şi

~.--

Gavril.

---

Rănuşa

--

https://biblioteca-digitala.ro

46. Din primele încercări.
Gheorghe Groza

•

47. Biserica Romano-Catolică.
Hramul „Tuturor Sfinţilor"

Impresii sigilare de la sf. Sec. XIX
https://biblioteca-digitala.ro

w .;;;;...a___.;..,..._..&:iiiiÎÎlll.aiilll&..:I

48. Vehea Biserică
(azi demolată)

Baptistă

49. Biserica Baptistă
,,Speranţa"

50. Biserica Penticostală
https://biblioteca-digitala.ro

51. Reuniunea învăţătorilor.
Moneasa, 1899

53. Elevi din anul

şcolar

1954

54. Elevi din anul şcolar 1957,
alături de dascălul Dimitrie Bortiş
https://biblioteca-digitala.ro

55. Fosta

Şcoală Confesională

Romano-Catolică

(aripa stânga)

56.

Şcoala Gimnazială

---~~~....;.._ _ _ _ _...;..!!!!l „Gheorghe Groza" Moneasa

57. Şcoala Generală cu
Clasele I-IV Rănuşa

58. Fosta

Grădiniţă

https://biblioteca-digitala.ro

PN Moneasa

59.

Dascăli

de

odinioară

Elevi alături de dascăli: Ilarie Jidoi,
Cornel Bejan, Florica Brad,
Dorina Cociuba, Vasile Draghici,
Iosif Cordo ş, Dumitru Borti ş

Săteni alături de dascălii
Nicolae Palade, Vasile Draghici,
Florina Groza-Ziegler şi
primarul Dănilă Groza

Învăţătorul Ioan Dobre cu elevi.
Rănuşa.

1952
https://biblioteca-digitala.ro

60.

Căminul

Cultural Moneasa

61. Căminul Cultural
(azi demolat)

Rănuşa

62. Săteni şi muzicanţi de odinioară:
Iosif Farko-vioară, Sidonia Groza,
Lazăr Dobre (secretar),
Maria Crişan, Ioan Scrofan-taragot;
Ioan Berar-acordeon

63.

Sărbătoare

https://biblioteca-digitala.ro

la Moneasa

64. Amenajarea terenului de sport
(actuala Bază Sportivă)

65. Dl Terentie Groza alături de
echipa de fotbal Moneasa

66. O

generaţie

a echipei de fotbal
https://biblioteca-digitala.ro

67. Intrarea în Staţiunea
Balneo-Climaterică
~cd~..,
Moneasa

68. Sosirea mocăniţei
în gara de odinioară

69. Copiii cărând
bagajele turiştilor
https://biblioteca-digitala.ro

70. Vila Simon

71. Vila Zielinski

72. Vila Wenckheim-Andrenyi
(azi Club Castel)

73. Vila Andrenyi
(azi proprietatea
dlui Florin Cristescu)
https://biblioteca-digitala.ro

74. Vila Căilor Ferate Arad-Cenad
(azi Vila Mayumi)

75. Vila Paradayser
(azi a Universităţii „Aurel Vlaicu"
Arad)

76. Vila Dalia, fostă
(azi demolată)

Rangheţ

77. Teatrul de
https://biblioteca-digitala.ro

vară

78. Ştrandul de odinioară
cel contemporan

şi

https://biblioteca-digitala.ro

79. Vila Balogh (azi

demolată)

81. Hotel Central
(azi Vila Cerbul Albastru)

https://biblioteca-digitala.ro

82. Vila Ana (fosta

gară)

83. Centrul de Informare.
Drogherie. Farmacie

84. Hotel Panoramic

85. Fântâna
statiunii

https://biblioteca-digitala.ro

arteziană

din centrul

86. Vila

Nufărul

87. Restaurantul Izvorul Rece
(azi Hotel Tanamera)

88. Hotel Moneasa
https://biblioteca-digitala.ro

89. Lacul de agrement
de odinioară.
Amenajări contemporane

https://biblioteca-digitala.ro

90. Hotel Codru Moma

92. Excursie la

Peştera

Liliecilor

https://biblioteca-digitala.ro

93. Gheorghe Groza
(1899-1930). Pictor. Sculptor
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Casa

Sculptorul alături
de mama sa
,,Vofiu"

Recrut
https://biblioteca-digitala.ro

natală

a artistului

La Restaurantul Codru Verde. Moneasa

În armată alături de colegi

https://biblioteca-digitala.ro

În Italia. Roma

Cu bustul poetului G.

Coşbuc

Cu Tosca la Paris
https://biblioteca-digitala.ro

La centenarul Liceului
„Iosif Vulcan". Beiuş

Camera artistului

În atelier
https://biblioteca-digitala.ro

Cap de

ţigan

Maternitatea

Profesorul Ioan

Tata
https://biblioteca-digitala.ro

Buşiţia

https://biblioteca-digitala.ro
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