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Bine aţi venit în comuna Moşna,
judeţul Sibiu - România

Vă invităm să descoperiţi
“Circuitul ecomuzeu în comuna Moşna”
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Comuna Moşna este situată centrul României, în nordul judeţului Sibiu, în
Podişul Târnavelor, la 66 km municipiul Sibiu (reşedinţă de judeţ) şi 10 km
în sudul municipiului Mediaş.

În ultimele decenii, c Moşna a demonstrat că are capacitatea
dezvoltării de servicii non-agricole, cu prioritate în domeniul turismului. Prin
organizarea anuală a Festivalului Verzei în Moşna şi a Festivalului “Tradiţii
Culinare pe Târnave” Nemşa - Moşna, precum şi a unui circuit ecomuzeu local,
comunitatea a înţeles că dezvoltarea durabilă a localităţilor se poate asigura şi
prin dezvoltarea turismului; astfel, s-a putut constata că investiţiile în turism
asigură şi dezvoltarea serviciilor, fiind în primul rând şi un fenomen social
constând în mobilitatea unui număr mare de persoane, ce asigură efecte directe
şi indirecte diverse.

Experienţa manifestărilor organizate, în ultimul deceniu, a demonstrat
capacitatea organizatorică şi de mobilizare a comunităţii, o le turistice
moştenite de comunitate protejate ca - reprezentând o
veritabilă infrastructură cultural-istorică, preferată atât de turismul cultural cât
şi de comunităţile de oameni de afaceri europeni. Ştim că patrimoniul poate
contribui la dezvoltarea durabilă a comunei păstrarea şi promovarea identităţii
culturale administraţ
G.A.L. Podişul Mediaşului. Comunitatea a devenit conştientă de zestrea
culturală moştenită principalele probleme survenind în valorificarea acesteia,
în beneficiul comunităţii.

Toate grupurile de turişti vin în satele româneşti cu arhitectură saxonă la
principalele obiective turistice, bisericile fortificate, iar după o scurtă vizită - şi
în lipsa unor oferte locale - părăsesc localitatea pentru alte destinaţii mai
atractive.

de

omuna

biective
– monumente istorice

,
fiind un obiectiv strategic pentru toate iile comunale din

Locuitori ai comunei Moşna au învăţat că turismul “

(1996 - Consiliul Mondial pentru Călătorii şi Turism (WTTC).

constituie cea mai mare
industrie din lume care, în măsuri virtuale şi economice, include: venitul brut,
valoarea adăugată, capitalul investit, numărul de salariaţi şi contribuţia la
taxe”

Asociaţia Vecinătăţile Moşnei - fondată în 2013 - a preluat administrarea
circuitului ecomuzeu din localitatea Moşna. Iniţiat în 2006, de Primăria
Comunei Moşna în parteneriat cu Asociaţia Ecomuzeul Regional Sibiu -
Circuitul ecomuzeu Moşna avea nevoie stringentă de activităţi în vederea
conservării dar şi de o infrastructură specifică, necesară extinderii dar şi
promovării patrimoniului cultural ş

Principalul scop este ca oamenii şi comunitatea să înveţe să lucreze
împreună, să se autogestioneze şi să se dezvolte prin propriile eforturi,
cultivând valorile tradiţionale ale comunităţilor locale (respectul reciproc,
cinstea, demintatea umană, etc).

i natural al comunei.

„Cine se gândeşte numai la locul unde trebuie să ajungă
îşi strică plăcerea călătoriei” ( )F. Rückert

Circuitul ecomuzeu în comuna Moşna



Comuna Moşna  - judeţul Sibiu
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Bine aţi venit
în comuna Moşna!

Preşedinte
Asociaţie Vecinătăţile Moşnei

Marius Halmaghi
Circuitul ecomuzeu în comuna Moşna

Proiectul
a fost iniţiat şi implementat pentru punerea în

valoare a patrimoniului moştenit de locuitorii comunei Moşna dar şi
dezvoltarea conceptului de

”

Comuna Moşna - poartă de intrare
în

Situl Natura 2000 odişul Hârtibaciului ,

“Circuitul ecomuzeu în comuna Moşna. Conservare,
Extindere, Promovare

“

P ”

Obiectivul general al proiectului :

biectivul specific

.

constă în

iar o
este:

Traseul tematic al circuitului ecomuzeu în gospodăriile cetăţenilor din
comuna Moşna este marcat cu 9 locuri de popas în filigorii (6 în intravilan şi
3 în extravilan) dar şi panouri şi săgeţi (de orientare şi promovare a
obiectivelor turistice), drumeţia în comună fiind însoţită de panouri
explicative (în 4 limbi). În cadrul proiectului s-au elaborat şi editat o paletă
mare de materiale de promovare, toate urmând a se distribui gratuit în
conformitate cu prevederile contractului de finanţare.

Fiecare pas în gospodăriile din comuna Moşna vă permite să descoperiţi
trecutul satelor, istoriile locale privind transformările succesive, modul de
viaţă al locuitorilor şi arhitectura tradiţională moştenită.

Aici veţi descoperi o comunitate cu un profund specific tradiţional
european, o comunitate ce a ştiut să gestioneze momentele dificile din istoria
ei, momente generate de sărăcie, de migraţie, de intoleranţă, de tulburări
sociale şi politice, de conflicte, sau de proastă guvernare

Cu fiecare pas în localităţile Moşna, Alma Vii şi Nemşa veţi descoperi
modul cum s-a dezvoltat această comună; şi aici, puteţi să descoperiţi efortul
tuturor generaţiilor de a învăţa să lucreze împreună, să se autogestioneze şi să
se dezvolte prin propriile eforturi, cultivând valorile tradiţionale ale
comunităţilor locale.

“Dezvoltarea activităţilor turisti Moşna care să contribuie
la creşterea numărului de locuri de muncă şi a veniturilor alternative,
precum şi la creşterea atractivităţii spaţiului rural”

“Creşterea valorii adăugate în activităţi de turism”

Vă invităm să descoperiţi trecutul comunei Moşna
dar şi ospitalitatea locuitorilor!

Descoperiţi comuna Moşna, în Ţara Vinului!
Descoperiţi aceste locuri unice,

binecuvântate de natură şi poposeşte în oşna, Alma Vii şi Nemşa
pentru a petrece un sejur rustic şi a cunoaşte modul de viaţă al

locuitorilor şi patrimoniul cultural local moştenit!

ce în comuna

M
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Comuna şna
în

“Ţara Vinului”

Mo

Circuitul ecomuzeu în comuna Moşna

Comuna Moşna este situată în inima României, în sudul Transilvaniei,
respectiv în nordul judeţului Sibiu; comuna este amplasată la 66 km de
municipiul Sibiu - reşedinţa judeţului şi 10 km în sudul municipiului
Mediaş),

Comuna Moşna se compune din trei localităţi:
- - reşedinţa de comună situată pe DJ141, ce leagă municipiul Mediaş
de oraşulAgnita.Aşezarea este situată la 10 km sud de muncipiul Mediaş;
- , sat situat pe pârâulAlmei, la 8 km de reşedinţa de comună (în estul
acesteia), pe drumul comunal modernizat DC12, ce se ramifică din DJ 141 (la
cca. 4 km din ramificaţie);
- , sat situat pe valea Nemşei, la 8 km de reşedinţa de comună (în
direcţia sud-est), pe drumul comunal DC13, ce se ramifică din DJ 141 (la cca.
6 km din drumul judeţean Mediaş - Moşna)

În
c u r â n d v a f i
o p e r a ţ i o n a l ă ş i
A u t o s t r a d a A 1
Bucureşti-Piteşti-
Sibiu-Orăştie-Deva-
Lugoj-Timişoara-
Arad-Nădlac;

pe graniţa naturală dintre podişul Hârtibaciului şi culoarul Văii
Târnavei Mari.
Moşna

Alma Vii

Nemşa

Accesul în comuna Moşna este facilitat de aeroportul internaţional Sibiu,
dar şi de infrastructura rutieră şi feroviară.

Principala cale de acces este DN14 Sibiu - Copşa Mică - Mediaş, din
vechiul oraş industrial Copşa Mică, pe drumul judeţean DJ 142G.În
apropiere sunt situate mari rute internaţionale:
- - între Cluj-Napoca, (pleac din
Brest – Bretania – Fran a i ajunge la Constan a)
- (leag Ungaria cu
ora ul maghiar Szeged de Bra ov )

- î n t r e
Constan a R mnicu
V lcea - Sibiu, Cluj –
N a p o c a ( l e a g
Ucraina - din ora ul
M u n c a c i d e
Cons tan a)

E60

E68

- E 8 1

Târgu Mureş, Sighişoara, Braşov ă
ţ ş ţ

între Nădlac, Arad, Deva, Alba Iulia, Sibiu, Braşov ă
ş ş

ţ â
â

ă
ş

ţ .

- judeţul Sibiucomuna Moşna
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Comuna Moşna în bazinul Târnavei Mari

Comuna Moşna, prin localităţile componente este situată în bazinul
hidrografic al Văii Târnavei Mari. Tîrnava sau Tîrnavele, după cum li se mai
spune (S = 6157 kmp, L=249 km) drenează în mare parte sudul Podişului
Transilvaniei şi anume Podişul Tîrnavelor. Rîul Tîrnava se formează de fapt la
Blaj din confluenţa a două sisteme mari, cu caracteristici hidrologice de
podiş: (S= 3606 kmp; L= 221 km) şi

.
Localitatea Moşna este străbătută de valea Moşnei, ce-şi are izvoarele în

Hula Almei, în zona de sud-est a satului, apă ce curge în direcţia nord-vestică.
Chiar dacă aparent valea Moşnei este mică, ea are un debit de apă superior
celorlalţi afluenţi ai Tîrnavei Mari: Greweln, Ighiş sau Buzd. Pe partea
dreaptă, înainte de podul Nemşei, valea Moşnei primeşte cel mai mare afluent
- valea Nemşei, un pârâu ce traversează satul Nemşa. Valea Moşnei are un
caracter permanent, chiar dacă în unele locuri există tendinţe de înmlăştinire,
valea fiind parţial acoperită cu vegetaţie specifică, dominând trestia. Apele
văii Moşnei au cunoscut debite mari, chiar impresionante - cu ocazia marilor
inundaţii- aceasta determinând construcţia barajului (în 1975). Acest “mic
pârâiaş” antrena, până nu demult, două mori - în Dealu Morii şi Coasta Morii
- terasele văii permiţând practicarea legumiculturii, satul fiind renumit pentru
“varza de Moşna”.

Valea Almei curge în direcţia vest, pe teritoriul satului Alma constituindu-se
bazinul hidrografic al văii Calba, cel mai important curs de apă ce străbate
comuna Mihăileni; cursul este cunoscut şi sub numele de Valea Rece,

etimologia lui fiind germană – Caldtbach. Valea Calbei se varsă în
râul Vişa (Weissbach, în traducere ), la Şeica Mare,
afluent al râului Târnava Mare (la Copşa Mică).

Tîrnava Mare (S=2049
kmp; L=191 km)

Tîrnava Mică

“Pârâul alb”

Circuitul ecomuzeu în comuna Moşna

- judeţul Sibiucomuna Moşna

Cea mai apropiată gară este în municipiul Mediaş. Comuna Moşna aparţine
Ţării Vinului - , ţinut cunoscut sub acest nume odată cu colonizarea
saşilor; ţinutul cuprindea întreaga regiune situată între cele două Târnave,
renumele zonei fiind extins şi asupra teritoriilor situate la confluenţa
ţinuturilor (spaţiul dintre Hârtibaciu şi Târnava Mare) şi

( inutul sau Ţara Seca elor). Zona aparţine de Podişul
Târnavelor, aici convieţuind timp de secole o serie de naţionalităţi: români,
saşi, maghiari, ţigani, etc.

Din 2007, zona s-a organizat în microregiunea Podişul Mediaşului, pentru a
participa la programele de dezvoltare rurală durabilă i pentru a conecta
autorităţile publice cu reprezentanţii societăţii civile, ai sectorului economic
privat şi ai comunităţilor locale.

ul Dumbrăveni având ţa totală de
77.072 ha şi acoperind administrativ localităţi din judeţele Sibiu şi Mureş;
cele 15 localităţi însumează 40 de sate, dintre care două aparţin de oraşul
Dumbrăveni.

Weinland

Waldland
Zekeschgebiet ! ș

ş

şul Mediaşului este
compus şi oraş suprafa

Microregiunea Podi
ă din 14 comune
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Circuitul ecomuzeu în comuna Moşna

- judeţul Sibiucomuna Moşna

Întreaga Transilvanie a fost întotdeauna cunoscută pentru bogăţiile şi
fumuseţile ei. Străjuită de munţi acoperiţi cu păduri şi păşuni şi împânziţi de
pâraie repezi ce se adună în văile largi ale marilor ape, străbătută de văi
mărginite de dealuri în care viţa de vie a dat dintotdeauna o notă caracteristică
ţinutului, regiunea a cunoscut de milenii hărnicia oamenilor care au căutat în
permanenţă să smulgă pământului toate bogăţiile. Şi nu sunt puţine: arama şi
sarea, aurul şi mai târziu fierul, cărbunele şi gazul metan, toate acestea au
atras şi au făcut ca acest ţinut să fie râvnit pentru comorile lui. Veacuri întregi
locuitorii Transilvaniei au trebuit să înfrunte cu vitejie pe duşmanii din afară.
Alături de ei au stat celelalte două ţări române surori: Moldova şi Ţara
Românească.
Formaţiunile colinare specifice Transilvaniei asigură omogenitate reliefului,

climei şi-n general o biodiversitate specifică, ceea ce influenţează întreaga
dezvoltare socio-economică ţinutului. Climatul temperat asigură dezvoltarea
unei vegetaţii naturale bogate, fiind prielnic culturilor agricole şi creşterii
animalelor. Întregul areal se încadrează în zona pădurilor cu trei etaje (după
altitudine) ce a favorizat dezvoltarea unor ecosisteme terestre şi acvatice cu o
mare diversitate de specii.
Relieful podişului Tîrnavelor este în general semeţ, cu o orientare generală pe

direcţia principalelor văi. Relieful este colinar deluros, mai coborât în
jumătatea vestică a podişului (sub 600 m) şi mai înalt în jumătatea de est (600-
800 m).

Majoritatea colinelor au o orientare vest-estică în funcţie de principalele
interfluvii cu aceeaşi orientare. Energia reliefului este în general accentuată de
predominanţa formaţiunilor de gresii şi nisipuri cimentate, destul de
rezistente, precum şi de gradul mai puţin accentuat al defrişărilor.

Fenomenele de alunecare a terenului şi de dezvoltare a torenţilor de toate
gradele se întâlnesc frecvent. Acestea sunt condiţionate în primul rând de
relief (panta morfologică) şi apoi de structura caracterizată prin alternanţa
stratelor permeabile şi impermeabile. Patul alunecărilor îl formează
orizonturile de argilă.

versitatea habitatelor şi a microhabitatelor este determinată de prezenţa
şi menţinerea zonelor umede, a suprafeţelor împădurite extinse şi zone
naturale, unde intervenţia antropică este minimă. Bogăţia resurselor (gazul
metan, sare, argilele şi marnele, etc.) au contribuit la
dezvoltarea unei economii mixte (agro-industriale).

Clima, în comună, este de tipul continental umed, cu
primele brume ce apar în prima decadă a lunii octombrie iar
ultimele în prima decadă (sau a doua) în luna aprilie.
Vânturile dominante sunt neregulate, orientându-se după
direcţia văilor (Moşnei şi Nemşei).

Culmile dealurilor altădată acoperite numai de păduri,
păstrează azi păduri răzleţe, povârnişurile fiind ocupate de
livezi de pomi sau vii. Se mai păstrează, pe fiecare deal,
terasele pe care s-au cultivat - mult timp - celebrele vii ale
ţinutului.

Biodi



8

Circuitul ecomuzeu în comuna Moşna

- judeţul Sibiucomuna Moşna

Comuna Moşna - poartă de intrare în
situl Natura 2000 Podişul Hârtibaciului

Podişul Târnavelor situat ş şi Olt, are

relief mai accidentat şi altitudini mai ridicate spre est şi
mai coborâte spre vest şi sud

între cele două mari Mureale ţării,
două mari subunităţi: şi , ambele
caracterizate de un

.
Cel mai întins este podişul Hârtibaciului (cca. 4000 kmp) cu un relief

deluros, având altitudinea maximă de 749 m (în est) şi cea minimă - de 380 m
(în vest). Podişul este caracterizat de specialişti ca o suită de dealuri şi văi
relativ înguste, grupate în: principale cu o orientare est-vest şi secundare cu
orientare nord - sud (aproximativ). În nordul podişului - unde este situat
podişul Mediaşului, dealurile Roandolei şi podişul Vânători - dealurile sunt
asimetrice, terminându-se cu suprafeţe plane cu o uşoară înclinare spre axa
apei Târnavei Mari.

În acest areal a fost identificată o arie de protecţie specială avifaunistică
(SPA)- situl Natura 2000 Podişul Hârtibaciului, cu o suprafaţă de 237.515 ha,
în trei judeţe: Braşov (35%), Mureş (14%) şi Sibiu (51%). Aria cuprinde
păşuni şi fâneţe, dar şi terenuri agricole şi păduri, situl fiind al doilea ca
întindere din România, după Delta Dunării. În acest teritoriu s-au identificat
efective importante ameninţate cu dispariţia la nivel global sau european:

podişul Hârtibaciului podişul Secaşelor

acristel de câmp acvil(Crex crex), ipătoare mică
viespar huhurez mare caprimul

ciocănitoare de stejar
ciocănitoarea de grădini ghionoaie sură

ciocârlia de pădure sfrâncioc ro iatic

!

ș

(Aquila pomarina),
(Pernis apivorus), (Strix uralensis), g

(Caprimulgus europaeus), (Dendrocopos medius),
(Dendrocopos syriacus), (Picus

canus), (Lullula arborea), (Lanius
collurio).

lucrările silvice care au ca rezultat tăierea arborilor pe suprafe e
mari ; tăierile selective ale arborilor în vârsta sau a unor specii ; adunarea
lemnului pentru foc, culegerea de ciuperci ; turismul necontrolat ; amenajări
forestiere i tăieri în timpul cuibăritului speciilor periclitate ; vânătoarea în
timpul cuibăritului braconaj ; practicarea sporturilor extreme ; distrugerea
cuiburilor, sau a puilor; deranjarea păsărilor în timpul
cuibăritului ; prinderea păsărilor cu capcane ; schimbarea
habitatului semi-natural (fâne e, pă uni) datorită încetării

activită ilor agricole precum cositul sau pă unatul ;
cositul în perioada de cuibărire ; cositul prea
timpuriu ; arderea vegeta iei (a miri tii i a
pârloagelor).

Arii de Protecţie Specială Avifaunistică (SPA) - s-au constituit conform
Directivei Păsări a Uniunii Europene (Directiva 79/409 din 1979 referitoare la
protejarea şi conservarea păsărilor sălbatice) prin Hotărârea de Guvern nr.
1284 din 2007 (privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică,
ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în Romania)şi
completată prin Hotărârea de Guvern nr.971 din 2011. Principalele
ameninţări în protejarea acestor efective importante de păsări sunt:
defrişările,

; ul

!

ș

! ș
! ș

! ș ș
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În lipsa unei puteri centrale proprii şi
a unei cancelarii, localităţile
româneşti au apărut târziu în
documente.

Abia după ocupaţia maghiară,
românii au început să fie consemnaţi
în diferite conscripţii alături de
unguri, saşi şi secui.

Evoluţia numelui
localităţilor

comunei
Moşna

Circuitul ecomuzeu în comuna Moşna

- judeţul Sibiucomuna Moşna

Comuna Moşna - ţ locuit din vremuri imemorialeinut

Aşezată prin condiţiile oferite de mediu (climă,
floră, faună, ape, soluri întruneşte necesare dezvoltării

comuna Moşna - din a cărei componenţă administrativă
fac parte satele oş , Alma Vii şi Nemşa - a intrat încă d

tefacte descoperite întâmplător; mai târziu, în
a doua jumătate a secolului XX şi la începutul mileniului I

şi au creat premisele unor cercetări cu
.

Î lucrări de sinteză, şi rapoarte de
cercetări arheologice - şi nu num sunt menţionate

, cât şi informaţii mai consistente privind existenţa unor
aşezări (fie ele eneolitice, din epoca bronzului şi fierului, de perioadă romană sau
medievale) d pul unor săpăt

într-un areal geografic care, l ambiant
, etc.), elementele unui habitat

uman chiar din zorii istoriei,
M na in secolul al XIX-lea în

circuitul arheologic, printr-o serie de ar
II, acestea au suscitat

interesul arheologilor caracter sistematic sau
preventiv

n bibliografia de specialitate ( repertorii, articole
) ai - atât obiecte izolate,

descoperite fortuit vechi

, ezvelite în tim uri arheologice.

Moşna
1280 Musyna,

1283 villa Musna,
1315 Mvsna,

1359 Muschna,
1503 Mussen, Moschin,

1532 Myschen,
1541-1550 Meschenn,

1561 poss. Mwsna,
1733 Musna,

1760 -1762 Meschen,
1854 Muzsna (ung),

Meschen (germ),
Moşna, Mojna

Alma Vii
Alma între Vii,

Alma Săsească,
ung. Szászalmás,

germ. Almen,
1356 Almasium,
1417 villa Alma,

1733 Halma,
1760-1762 Allmen,

1805 Almen,
1854 Szász Almás,

Alma.

Alma Săsească,
ung. Szászalmás,

germ. Almen,

Nemşa
1359 villa Nymps,

1395 Nymisch,
1400 Nyms,

1532 Nymeys,
1733 Nemse, Numsa,

1760-1762 Nimes,
1805 Niemesch,

1808 Nemcz,
1839 Nimsa, Nimisch,
1850 Nemes, Nemetz,
1854 Nemes (ung),
Niemesch (germ),

Nemşa.

O cunoscută legendă săsească relatează că la venirea pe aceste meleaguri,
după ce grupul de colonişti trecând Hula Pelişorului, s-au orientat după
traseul unei păsări, pentru a-şi stabili aşezarea. Pasărea a rămas de atunci un
simbol al locuitorilor Moşnei, satul primind numele de Meschen şi păstrând
pasărea în heraldică (stemă); nu s-a specificat ce pasăre a fost.
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Repere în timp, pe valea Moşnei!

101 – 102, 105 – 106

896

, au loc războaiele în urma cărora Dacia a fost cucerită de
către romani; în 271 romanii se retrag din Dacia; dacă în perioada dacilor
ţinutul făcea parte din Dacia Inferioară, după cucerirea romană, regiunea
aparţinea DacieiApulensis;

Continuitatea populaţiei daco-romane în acest ţinut o atestă numeroase urme
arheologice, cea mai importantă fiind descoperirea obiectului votiv creştin din
bronz - Donarium cu inscripţia (din sec. IV)

, migraţia triburilor maghiare şi stabilirea a
“Ego Zenovius votum posui”

cestora în Câmpia Panoniei;

sec. XII-lea

1241

, venirea primilor colonişti germani, preluând teritoriul de la
secui; coloniştii germani şi secui au primit sarcina apărării graniţelor
Transilvaniei.Aceste teritorii deşi erau locuite de populaţie autohtonă, până la
venirea coloniştilor nu erau organizate din punct de vedere administrativ şi
politic; începe colonizarea efectivă a ţinutului, pe timpul regelui Geza al II-
lea.

strativ pentru toată zona administrată de saşi;
1224, este emis de regele maghiar Andrei al II-lea (1205-1235) documentul
“Diploma Andreiană”, cunoscută şi ca “BULA DE AUR” a saşilor; prin
această diplomă coloniştii saşi primesc o serie de privilegii, unele păstrate
până în 1876;

, are loc marea invazie mongolă de către triburile războinice originare
din nordul Chinei; aceste năvăliri au durat neîntrerupt până în sec. XIV-lea,
principalele popoare afectate fiind ruşii, polonezii, românii şi cehii;

, este atestată documentar localitatea,
,

ţionează împărţirea pământurilor între Mediaş şi Moşna. Ultimul preot ce
a slujit în biserica cu hramul Sf. Nikolaus din Furkeschdorf a murit în 1487.
Vatra satului şi biserica nu au fost încă identificate în teren; în dialectul săsesc
localitatea se numea Furkešdref, în română Fucuşdorf sau Fucăşdorf, iar în
maghiară Farkastelke;

1191, Cibinium (Sibiul) este atestat documentar, devenind centrul
admini

Furkeschdorf
1267 cu denumirea latină Predium
Nicolai , care a dispărut în jurul anului 1476, când se
men

„

omânul Gelou ...
,

sare ...
Anonymus

Tuhutum, tatăl lui Horca, cum era el un om şiret, după ce a prins să afle
de la locuitori despre bunătatea ţării de dincolo de păduri, unde domnia o
avea r
Şi după ce a sosit, i-a vorbit multe domnului său despre bunătatea acelei

ţări: că pământul acela e udat de cele mai bune râuri, al căror nume şi
folos le-a amintit pe rând, că din nisipul lor se culege aur, că aurul din
acea ţară e cel mai bun aur, că de acolo se scoate ”

– Gesta Hungarorum (cap. XXIV)

Toponimia numelui localităţii Moşna este considerată de
de istoricul Thomas Nägler - de origine slavă; în vechea

slavă = semnifică .Much+ina Muşina muscă
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1280, comuna Moşna est ă fiind amintită drept comună
liberă în Ţara Vinului;

e atestat documentar,

1283 Iune 23,Alba Iulia

Biertan

Bratei

, la , un document atestă mai multe localităţi de pe
Târnave : “

Aţel
Richişul

Moşna Mediaş
Şaraş

Copşa Mare

(reproducere)

Dată la Alba în
ajunul sărbătoarei sfântului Ioan Botezătorul, în anul domnului o mie două
sute optzeci şi trei.

Noi Petru, din mila lui dumnezeu, episcopul
Transilvaniei aducem la cunoştinţa tuturor celor interesaţi că, înfăţişându-se
înaintea noastră, pe de o parte, toţi fraţii noştri din capitlu iar pe de alta toţi
preoţii din Mediaş, ş

(n.t. Sarus) şi Teodor de
(n.t. Copus) numitul capitlu, în urma stăruitoarei cereri a

pomeniţilor preoţi, le-a arendat, atât lor înşile cât şi bisericilor lor, fiecăruia pe
răspunderea tuturor, trei părţi din dijmele ce i se cuveneau în Mediaş din
bucate, vin, albine şi miei, pe patruzeci de mărci de argint bun de Alba, de cel
care umblă în Vinţul de Jos (n.t. Winch, sat în raionul Alba) şi Orăştie (n.t.
Warasi, oraş în regiunea Hunedoara) după greutatea locului, care să se
plătească deapururi fără a ţine seamă de orice întâmpinare de oricând <s'ar ivi
ea>la trei soroace mai jos arătate şi anume: zece mărci trebuie plătite în ajunul
fericitului Mihail, cincisprezece mărci în a cincisprezecea zi după sărbătoarea
sfântului Martin (n.t. 25 Noembrie, in quindenis S-ti Martini) iar restul de
cincisprezece mărci în a cincisprezecea zi după praznicul intrării în biserică a
fericitei fecioare (n.t. 16 februarie), cu condiţia că dacă <numiţii preoţi> nu
vor ţine vreunul din soroacele de plată, să fie datori să plătească a doua zi
îndoitul banilor datoraţi, fără deosebire dacă preoţii sau satele lor scad sau
sporesc în număr. Spre mărturia a estui lucru, am dat, la cererea amândoror
părţilor scrisoarea de faţă întărită cu puterea peceţii noastre.

i anume: Walter decanul din satul (n.t. Villa Rihuini),
Ioan din (n.t. Berthelm), Henric din satul (n.t. Villa
Rihuini), Petre din (n.t. Musna), Adam din satul , Siffrid din

u (n.t. De monte Maria), Henric din

c

(Textul lat. la Zimmermann-Werner, I, p. 145. )

Desenul

Casa
Altemberger

.

cetăţii
Moşna

Grafică
Documentară

face parte
din albumul
executat de

Martin
Schlichting la

mijlocul secolului
al XIX-lea

,

-
Muzeul Naţional
Brukenthal Sibiu

- Muzeul de
Istorie

colecţia
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1359,
; după finalizarea târgul

- - ;
-în acest an Nemşa era o localitate liberă în scaunul Mediaş;

Târgul Mediaş (în german

ş şi ş

ă Markt Mediasch) a fost desemnat ca sediu
judecătoresc în 1552/1555 zidurile de apărare, a fost
ridicat la rang de ora Stadt Mediasch sediu scăunal al Scaunului Media

sec. XIV şi XV-lea

sec. XIV-lea

-în sec. XIV-lea

1485

, se duce o luptă aprigă pentru poziţia de centru
administrativ regional între Mediaş, Moşna şi Biertan. Câştigă Mediaşul mai
strategic plasat;

, este construită în Moşna o bazilică gotică, din care se păstrează
portalul de vest (înzidit) şi pietrele profilate ce formează perechea de est a
coloanelor din biserica hală;

s-a ridicat biserica sală în Alma Vii pe colina din estul
localităţii; orga în stil baroc este din 1791, iar altarul din 1852. La începutul
sec. al XVI-lea este fortificat ansamblul fiind supraînălţat şi corul; incinta cu
un plan poligonal neregulat are două turnuri în sud şi est, ambele cu 5
niveluri. Turnul din sud are un nivel fortificat cu drum deschis pentru strajă
(pe console de lemn). Turnul din est este un turn de poartă masiv are prevăzute
guri de tragere orizontale; mai sunt şi turnurile mici - din nord şi vest - cu
acoperişuri piramidale.
1400, în jurul acestui an este sfinţită biserica sală din Nemşa; în cor se găseşte
un tabernacol în stil gotic şi picturi murale din sec. al XV-lea, altarul în stil
renascentist fiind realizat la începutul sec. al XVI-lea (altarul a fost mutat la
biserica parohială din Mediaş)

, este chemat meşterul pietrar sibianAndreas Lapicida pentru construirea
bisericii hală cu 4 perechi de coloane (puţin înclinate spre exterior); din piatră
sunt ridicate primele două coloane, celelalte două fiind din cărămidă. Corul,
sacristia, nava principală şi cele laterale sunt prevăzute cu bolţi cu nervuri din
cărămidă în formă de plasă; în această fază s-au construit şi fortificaţiile cu
ziduri de 9 metri înălţime; primul altar închinat Sf. Toma a fost vândut la
Cincu (în 1722);

Desenul

Casa Altemberger

.

cetăţii
Alma

Grafică
Documentară

face parte din
albumul executat

de Martin
Schlichting la

mijlocul secolului
al XIX-lea

,

-
Muzeul Naţional

Brukenthal Sibiu -
Muzeul de Istorie

colecţia
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1474

1495
1519,

1520
;

1534

1544

1555

1564
1603

1658

1657-1664

1662

1705

, Moşna îşi măreşte suprafaţa agricolă cu 1000 de iugăre, provenite din
împărţirea localităţii Furkesdorf cu Mediaşul.

, Moşna câştigă dreptul de a ţine târg săptâmânal şi anual;
satul Weisdorf este împărţit între Moşna şi Alma Vii, Moşnei

revenindu-i 700 de iugăre.
, este fortificată biserica prin amenajarea corului la est şi a turnului în

vest tot în sec. XVI-lea s-a ridicat între peretele de vest şi turnul clopotniţă o
clădire pentru primărie, cu elemente renascentiste;

, Fierarul Nicolae din Moşna deţine dregătoria de notar al oraşului
Mediaş;

, saşii din Moşna îmbrăţişează noua religie reformată, devenind
evanghelic;

, Moşna obţine dreptul de a ţine două târguri anual: de Sf. Gheorghe – 23
aprilie şi de Sf. Laurenţiu – 10 august ( ultimul s-a ţinut cam în anul 1900).
Alături de aceste două târguri se desfăşurau în fiecare vineri târgul
săptămânal care, după 1619, s-a mutat sâmbăta.

, sunt amintite documentar în Moşna 6 bresle;
, lângă Moşna îşi aşează tabăra Andreas Secuiul, ce se pregătea de luptă

cu Radu Şerban;
, PrincipeleAcatiu Barcsai ţine o dietă la Moşna cu scopul de a scoate de

la localnici noi sume de bani ce urmau a fi plătite turcilor.
, în acest interval de timp turcii şi tătarii îşi intensifică atacurile

asupra Transilvaniei. Moşna este obligată să întreţină şi să încărtiruiască
deseori militari străini;

, în urma războiului civil din Transilvania, localitatea Moşna a avut
foarte mult de suferit, datorită trupelor principelui Ioan Kemeny, care a
provocat multe distrugeri localităţii. În acelaşi an, principeleApafi s-a aşezat
aici cu 2000 de mercenari turci, timp de trei săptămâni.

, curuţii ajung la Moşna, jefuind şi prădând totul în jur. Din timpurile
acelea se păstreză denumirea unui deal, Kurusenberg.
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1709-1710

1719-1720

1724,

, din cauza unei epidemii de ciumă, foarte mulţi locuitori ai
Mediaşului se refugiază la Moşna.

, o nouă epidemie de ciumă provoacă la Moşna moartea a 11
persoane.

cea mai veche casă din Moşna - casă ecomuzeu - locuită de familia
Diac Romulus;

Tîrgul Moşna, aşezat într-o vale, este înconjurat de munţi. Teritoriul său
este de fertilitate medie, atît în privinţa culturilor de toamnă, cît şi de
primăvară. Subzistenţa locuitorilor, ca şi modalitatea de plată a contribuţiei,
provine din gospodăriile rurale, dar mai cu seamă din viticultură. Ei
frecventează, de obicei, oraşul Mediaş, la o distanţă de o jumătate dc milă,
pentru a-şi desface produsele care le rămîn după satisfacerea necesităţilor
proprii. Teritoriul acestui tîrg este împărţit în trei părţi de hotar, dintre care
una rămîne în odihnă în fiecare an. Ogoarele pentru semănătura de toamnă se
ară de trei ori, cu patru animale de jug, şi, din pricina pămîntului amestecat,
nisipos, se gunoiesc la fiecare trei ani o dată. Conform mărturiei a şapte
bătrîni ai tîrgului, depusă în faţa conscriptorilor sub puterea sacră a
jurămîntului, un cubul din semănătura de toamnă produce, într-un an de
fertilitate medie, opt clăi sau cruci, dintre care una oferă doar o singură
măsură /de grăunţe/, deoarece această cultură este păgubită de multe ori de
rugină. Un cubul din semănătura de primăvară dă, la rîndul său, /tot/ opt clăi
şi una din ele o măsură şi jumătate /de grăunţe/, /Tîrgul/ beneficiază şi de
dealuri cu vii care, aşa cum am menţionat, produc un vin de bună calitate.
Urna de must poate fi estimată, într-un an de fertilitate mijlocie, la preţul
mediu de 20 de creiţari. Fîneţele de aici sînt situate în mare parte într-un loc
umed, mlăştinos, şi, din pricina schimbării părţilor de hotar, la fiecare trei ani
o pătrime este lipsită dc rod. Păduri există suficiente pentru construcţii şi
pentru nevoile de foc, după cum şi păşunile ajung pentru animalele
localnicilor. Tîrgul mai deţine ogoare comune de 26 de cubuli, vii
producătoare de 60 de urne /de vin/, precum şi un rit de circa 26 de care /de
fin/, care poate fi tăiat anual şi din care în jur de opt care de fin se consumă în
favoarea casei vilicale. În acest tîrg, posedă /pămînt/ şi străinii, în modul, sub
titlul de drept şi în numărul care va fi specificat mai jos. (

)
Conscripţia

scaunului Mediaş, AG, F50, Teka 65. 1, Mf. 26508.

1750 - conscripţia satului Moşna din scaunul săsesc Mediaş

1750 - conscripţia satului Nemşa din scaunul săsesc Mediaş (I)

Acest sat Nemşa, aşezat într-o vale adîncă, este închis de jur împrejur de munţi,
Teritoriul este de fertilitate medie, atît în privinţa culturilor de toamnă, cît şi de
primăvară. Subzistenţa locuitorilor, ca şi modalitatea de plată a contribuţiei,
provine din gospodăriile rurale, dar mai cu seamă din viticultură şi producţia de vin.
Ei frecventează, de obicei, oraşul Mediaş, la o distanţă de o milă, pentru a-şi desface
produsele.
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Teritoriul acestui sat este împărţit în trei părţi de hotar, dintre care una rămîne în odihnă în
fiecare an. Ogoarele pentru semănătura de toamnă se ară cu patru animale de jug şi, din pricina
pămîntului amestecat, argilos, se gunoiesc la fiecare trei ani o dată. Conform mărturiei a şapte
bătrîni ai satului, depusă în faţa conscriptorilor sub puterea sacră a jurămîntului, un cubul din
semănătura de toamnă produce, într-un an de fertilitate medie, opt clăi sau cruci, dintre care una
oferă o măsură şi jumătate de grăunţe. Un cubul din semănătura de primăvară, anume de ovăz,
dă, la rîndul său, şapte clăi şi una din ele două măsuri de grăunţe. Acest sat mai beneficiază,
precum s-a arătat înainte, şi de dealuri cu vii, care produc un vin de calitate mediocră. Urna de
must ar putea fi estimată, într-un an de fertilitate mijlocie, la preţul mediu de 15 creiţari. Păduri
există suficiente pentru construcţii şi pentru nevoile de foc. Păşunatul, în schimb, este restrîns
din pricina teritoriului redus. Fîneţele de aici sînt situate, în mare parte, într-un loc umed şi
mlăştinos. În acest sat, străinii posedă şi ei /pămînt/, în modul, sub titlul dc drept (...)
1771

1786 .
1788 s

1794

1800

1826-1829

1831

1837-1847

1847-1849
1848-1849

, Un mare incendiu căruia i-au căzut victime 75 de case săseşti, între care
şi cea parohială şi 25 case româneşti.

, e, având cca 1155 de locuitori.
, Se demolează vechea moară de apă (cea de jos), lângă actualul dig; e

construieşte o altă moară, în locul cunoscut sub numele de Coasta Morii.
, Eate finalizată noua casă parohială a bisericii evanghelice, unde va locui

şi St. L. Roth; în prezent casa este monument istoric, fiind o clădire
reprezentativă pentru Moşna şi întregul ţinut;

, este atestată prima şcoală confesională ortodoxă;
1814, s-a construit biserica cu hramul Sf. Nicolae în Moşna, prin activitatea
preoţilor T. Popovici, T. Curcea şi N. Popov ; iniţial românii ortodocşi au
avut o bisericuţă din lemn, în partea de nord-vest, în cimitir. De aici a fost
mutată în comună, în partea de miazăzi, lângă drumul care duce la Agnita şi
spre valea Buii; biserica a fost pictată în 1963 de Ioan Căzilă;

, este construită o nouă şcoală germană în vestul a cetăţii, care a
funcţionat până în 1909;

, a fost construită biserica ortodoxă cu hramul “Înălţarea Domnului” în
Alma Vii”, pe locul altei biserici, în mijlocul cimitirului (aceasta s-a dărâmat
în sec. XVIII-lea);

, Ştefan Ludwig Roth activa ca preot în Nemşa; o parte din lucrările
lui Şt. L. Roth au fost concepute şi elaborate la Nemşa şi Moşna.

, St.L. Roth activa ca preot la Moşna;
,

Sunt înregistrate 231 de cas

ici

Transilvania şi Ungaria erau integrate în imperiul austriac, toate
popoarele fiind cuprinse de ideile novatoare apusene, idei purtate de revoluţia
europeană de afirmare a naţiunilor şi a conştiinţei şi identităţii fiecărui popor. În
contextul revoluţionar european, Ungaria decide să îşi proclame independenţa,
influenţând ungurii din Ardeal să-şi propună să unească Transilvania la Ungaria;
aceştia declară în Dietă că în Ardeal există o singură naţiune, cea maghiară, şi
proclamă uniunea Ardealului cu Ungaria, fără a ţine cont de dorinţele şi protestele
celorlalte naţiuni din Transilvania, românii şi saşii; revoluţia s-a transformat rapid
într-un adevărat război civil, cele două tabere opuse constituindu-se pe o parte din
ungurii din Ungaria şi Ardeal (ce doreau formarea unei Ungarii mari) iar pe cealaltă
parte austriecii (ce apărau existenţa imperiului) susţinuţi de saşi şi români care îşi
protejeau fiinţa naţională.

1750 - conscripţia satului Nemşa din scaunul săsesc Mediaş (II)
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În luptele dintre tabere s-au remarcat două personalităţi din
ţinutul Mediaşului, figuri emblematice care au scris pagini de
aur în istoria ţării:

h, revoluţionarul care a fost executat de tribunalul
nobililor maghiari - la Cluj (11 mai 1849) pentru curajul de a fi
militat pentru frăţie şi egalitate în drepturi şi desfiinţarea
iobăgiei, dispunând încetarea obligaţiilor feudale în 13 sate din zonă;

ş ţ ţ
Luptele dintre cele două tabere începute în vara anului 1848 se termină în vara anului

1849, când armata şi insurgenţii unguri sunt înfrânţi de trupele austro-ruse care au beneficiat
de un deosebit de important ajutor din partea românilor, mai ales a moţilor conduşi de Avram
Iancu, din MunţiiApuseni;

, 3/15 mai - 5/17 mai, Are loc Marea Adunare Naţională de la Blaj. Printre cei 40.000 de
oameni, în majoritate ţărani prezenţi pe Câmpia Libertăţii, participă alături de alţi moşneni şi
preotul evanghelic Şt. L. Roth . , 21 aprilie, Din locul unde se ţinea târgul Moşnei, Şt. L.
Roth este arestat de către un grup de 12 husari şi un ofiţer, pus în lanţuri şi dus la Sighişoara, de
unde este transportat la Cluj; , , Ştefan Ludwig Roth este condamnat la moarte
prin împuşcare. Din ultimele sale însemnări, a rezultat ataşamentul pe care l-a avut şi pentru
populaţia Moşnei.

1. G

R

ânditorul umanist, profesorul şi preotul luteran sas

St. L. Rot

ţ

1848

1849

în 1849 11 mai

2.

mi c

evolu ionarul Ioan

Axente (supranumit Sever), născut în Frâua (azi localitatea Axente Sever) unul din
conducătorii ării de eliberare na ională a românilor din Transilvania în Revolu ia de la
1848.

1850

1856

, Este terminată biserica greco-catolică din Moşna.
-la mijlocul sec. al XIX-lea, biserica din Nemşa avea un sistem de fortificaţii
cu zid de incintă, două turnuri de apărare, o casă fortificată şi clădiri anexe;
astăzi nu se mai păstrează aproape nimic din acestea;

ş ţ ş ş
ş î ă ş
î ş

; a ă ţ (
ş â ş ă ) ă

ţ ă ăţ lor rincipale dar şi a
celor accesibile prin drumuri laterale;

, Se construieşte o nouă şcoală
românească;

1850-1867, se construie te drumul na ional Sibiu - Sighi oara - Bra ov - Blaj
- Cop a, iar n 1872 calea ferat Sibiu - Cop a, la
care n 1873 se adauga via Arad - Cop a -
Brasov menajarea c ilor de comunica ie atat
osele c t i c i ferate determin o dezvoltare

mai pronun at a localit i p

Din secolul al XIII-lea şi pânâ la anul 1876, o mare parte a regiunii din care s-a alcătuit
judeţul Târnava Mare, a făcut parte din teritoriul Regal “Fundus Regius” administrat
aparte în baza privilegiilor obţinute de coloniştii saşi de la diferiţi regi maghiari. Teritoriul
acesta regal, fiind destul de mic a fost subîmpărţit în "scaune" , în oraşe şi comune rurale.

orice din această regiune erau:

Scaunul Sighişoara, cu oraşul Sighişoara şi comunele rurale din jur;

Scaunul Mediaş, cu oraşul Mediaş şi comunele rurale din jur;

Scaunul Rupea (Cohalm) şi Scaunul Cincul Mare, ambele constând numai din

comune rurale; s aunele Cincul, Rupea (Cohalm) şi Sighişoara, fiind mai vechi, au

aparţinut provinciei Sibiului, condusă de comitele saşilor, pe când scaunele Mediaş şi

Şeica Mare, erau subordonate comitelui secuilor.

Scaunele ist

c
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1857
1864

1869

1880

1881

1891
1893
-la finele sec. XIX – înc. sec. XX-lea,

1905-1906

1906

1910

1909 - 1910

1911

1914

1918

1919

1920,

1930

1932

, Moşna avea 1649 locuitori: 1033 saşi, 518 români, 98 ţigani;
, pe uliţa Văleni, nr. 385 este semnalată prima casă parohială a românilor

ortodocşi.
, în nord estul bisericii din Nemşa este ridicat turnul clopotniţă actual,

fiind realizat cu elemente neogotice;
, recensământ în Moşna: 1739 de locuitori, din care: saşi – 1138, români

– 407, ţigani – 163, maghiari – 9.
, ectuează o vizită la Moşna, remarcând existenţa unei

biblioteci.
, se înfiinţează a doua grădiniţă sezonieră în Moşna;
, marile inundaţii provoacă dificultăţi atât locuitorilor Moşnei;

în această perioadă a fost una dintre
localităţile viticole de primă importanţă din zona Târnavelor. Şi aici se făcea,
vestitul „vin de Târnave”, preocuparea populaţiei săseşti pentru cultura viţei
de vie a avut o contribuit la creşterea ponderii viticulturii în economia locală.

, se construieşte prima moară ce folosea un motor cu benzină,
proprietarii ei fiind Daniel Műller şi Andreas Schneider (cele două mori de
apă existente vor fi de acum tot mai puţin exploatate);

, prin contribuţia populaţiei româneşti au fost construite cele două clădiri
(aparţinând bisericii ortodoxe şi greco-catolice) care de-a lungul timpului au
servit şi ca spaţii şcolare;

, comunitatea germană plantează pinii din zona cunoscută sub numele de
Dealul Morii;

, se construieşte un nou spaţiu şcolar pentru comunitatea
germană; în această clădire funcţionează în prezent ciclul II ;

, începe utilizarea gazului metan la Mediaş, eveniment cu mari implicaţii
de natură economică asupra zonei; deci şi asupra Moşnei.

, se declanşează primul război mondial; din localitate au participat la
operaţiunile militare 152 de saşi – căzuţi 31 şi 27 români – căzuţi 19.

, – la MareaAdunare Naţională de laAlba Iulia participă şi
o delegaţie din Moşna formată din 103 persoane.

, la Mediaş în prezenţa delegaţiilor comunităţilor săseşti s-a adoptat o
rezoluţie în care poporul săsesc decide alipirea sa la Regatul Românie ; la
Tîrnăveni (în acelaşi an) delegaţia ţiganilor în frunte cu Duca Nicolae
“declară sărbătoreşte şi pentru
totdeauna” că vor fi cei mai credincioşi
cetăţeni ai României mari;

Moşna avea 1765 locuitori: saşi –
1150, români - 455, ţigani -152 şi 8
maghiari

, începe electrificarea localităţii de
către firma SETAdin Sibiu;

, începe activitatea grădiniţei
româneşti;.

G.D. Teutsch ef

1 Decembrie

i

Circuitul ecomuzeu în comuna Moşna
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1933

1938

1941
1943

1945

1945

1948
1950

1958- 1962
1960

1970

1972

1975- 1978

1977-1981

1984

1990

1997

1998

, Între aceşti ani se desfăşoară lucrările pentru construirea şcolii
româneşti dinAngar, clădire unde funcţionează, azi, ciclul I.

, şcoala românească primeşte numele de “Şcoala primară de stat Spiru
Haret”, în memoria marelui om, reformator al învăţământului românesc.

,22 iunie – România intră în război de partea Germaniei naziste .
, Se dă ordinul prin care saşii sunt obligaţi să se înscrie în rândul trupelor

germane; din Moşna 215 saşi s-au înrolat în aceste unităţi; 52 au căzut pe
câmpurile de luptă.

, 14 ianuarie – 250 de bărbaţi şi femei de naţionalitate germană au fost
deportaţi în Rusia, dintre aceştia 8 găsindu-şi sfârşitul acolo, departe de casă.

, se construieşte moara pe malul pârâului Moşna, moară ce funcţionează
şi astăzi; circuitul ecomuzeu include şi acest obiectiv în vizita localităţii;

, cele 7 vecinătăţi înfiinţate în sec. XVII-XVIII-lea se reduc la 4;
, se înfiinţează primul C.A.P. “Partizanii Păcii” ce va activa alături de

sistemul întovărăşirilor; e enajat parcul din centrul localităţii cu
ajutorul elevilor.

, s n Moşna şi în Nemşa;
, şcoala română se uneşte cu cea germană sub denumirea de “Şcoală

unică de 7 ani” - primul director al noii şcoli a fost înv. Deac Ioan.
, se termină construcţia localului având destinaţia de magazin universal.

-În urma marilor inundaţii din bazinul râului Tîrnava, va fi afectată şi
localitatea.

, se construieşte o nouă brutărie; pâinea produsă aici va fi deosebit de
apreciată.

se plantează o nouă zonă viticolă pe o suprafaţă de 9 ha cu soiuri
nobile; terasările efectuate au prilejuit im ;

, se demolează moara de apă şi se construieşte - pe valea Moşnei-

Moara comunală este d cu valţuri şi site noi destinate producerii unei făini
albe de bună calitate.

, se înfiinţează ciclul gimnazial la Nemşa; scad efectivele şcolare de la
Moşna, scădere datorată şi emigrării în număr mai mare a saşilor;

, se desfiinţează C.A.P.-ul după o a ; incepeă
emigrarea masivă a saşilor în R.F.G.; până în 1992 au plecat un număr de 600
de etnici germani;

, ntâlnire a
saşilor plecaţi în Germania, cu
această ocazie fiind dezvelită placa
comemorativă aşezată pe casa
parohială;

, 4 noiembrie - are loc vizita
prinţului Charles de Wales la Moşna,
moştenitorul tronului Regatului Unit;
este vizitată cetatea şi şcoala;

ste ream

e introduce gazul metan î

portante descoperiri arheologice

ctivitate de 40 de ani

11 mai – Prima î

barajul destinat protecţia localităţilor Moşna şi Mediaşului, de inundaţii;
otată



2000, Localitatea Ilsfeld, la iniţiativa lui Georg Bretz, se înfrăţeşte cu
localitatea Moşn ; este ales primar Eugen Roba ( reales în 2004, 2008, 2012);;
apare prima monografie în limba română a Moşnei - autori: Maria şi Ionel
Şotropa

a

2006-2007

2007

2008

2008-2010

2013, 8 februarie, Asociaţia ”Vecinătăţile Moşnei”

“Tradiţii Culinare pe Târnave”

2013, 28-29 martie Asociaţia Ecomuzeul Regional Sibiu

, , membru
fondator fiind Consiliul Local Moşna, reprezentat prin primar Eugen Roba;
s-a identificat circuitul ecomuzeu din Moşna, circuit cu câteva gospodării;

, a avut loc prima ediţie a “Festivalului Verzei” Moşna, organizat anual
în luna octombrie;
-apare primul număr al gazetei Ecomuzeului Regional Sibiu, continuat din
2013 ( pe plan local) de “Gazeta de Moşna”;

, are loc la 21 noiembrie resfinţirea bisericii ortodoxe cu hramul
“Înălţarea Domnului” dinAlma Vii - preotAndreiAfloroaie ; la 21 decembrie
are loc sfinţirea bisericii ortodoxe cu hramul “Sf. Nicolae” din Nemşa - preot
Traian Mehedinţu;

, au loc lucrări de reabilitare a imobilului din Moşna nr. 524, viitor
centru de informaţii turistice - casă tradiţională săsească - casă ecomuzeu;

s-a constituit conform
certificatului nr. 208/257/2013 eliberat de Judecătoria Mediaş; asociaţia are
sediul în Moşna nr. 524;
-a avut loc prima ediţie a festivalului în
Nemşa - Moşna, organizat la începutul lunii iunie pentru a încuraja
deschiderea sezonului turistic în spaţiul rural;
-are loc sfinţirea noii biserici cu hramul “Sf. Nicolae” din Moşna, preot Radu
Părău;

în parteneriat cu
Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare în Turism - Bucureşti şi Asociaţia
Judeţeană de Turism a integrat Moşna şi Biertan în -ul ţ

“ Imp l i ca rea
comunităţilor
l o c a l e î n
d e z v o l t a r e a
t u r i s m u l u i
responsabil”,

loc în
Sibiu- Biertan
- Moşna;

s-a constituit Asociaţia Ecomuzeul Regional Sibiu

workshop interna ional
c u t e m a

ce a avut
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proiectul a avut ca obiective e a identifica, a
analiza, a schimba şi transfera bune practici în
următoarele domenii: schimbările climatice,
accesibilitatea la patrimoniu, constituirea de
parteneriate, implicarea comunităţilor locale,
criterii de calitate, informaţii pentru vizitatori,
marketingul locurilor, rute culturale,
patrimoniu feroviar, meşteşuguri tradiţionale,
produse locale şi gastronomi

prin HCL se aprobă înfrăţirea între comuna Moşna şi
Tremblay (Franţa); prin Hotârâre a Consiliului Local se hotărăşte iniţierea
procedurilor de evaluare a patrimoniului urbanistic al centrului istoric Moşna
în vederea includerii bisericii fortificate evanghelice Moşna pe lista
patrimoniului mondial UNESCO;

Asociaţia Vecinătăţile Moşnei a semnat contractul de
finanţare pentru proiectul

(valoare de 38.110 euro) edificându-se
un traseu tematic în comuna Moşna - prin extinderea circuitului existent -
constând în locuri de popas (9 filigorii) - inclusiv 28 de bănci şi 14 mese, 140
de marcaje (săgeţi indicatoare, panouri cu texte şi hărţi) şi 13503 materiale de
promovare diverse; proiectul s-a finalizat în septembrie 2015;

a fost adoptată o Declaraţie de a ei

;
- Eugen Roba,

primarul

;
, - cu ocazia Festivalului Verzei se inaugurează noua sală de

conferinţe a Ecomuzeului Moşna şi a bibliotecii publice “Pasărea Măiastră”
Moşna, ambele integrate în spaţiul vechii şuri a gospodăriei din Moşna 524.
Biblioteca a fost inclusă - încă de la
inaugurare - în reţeaua Biblionet a
Bibliotecii ASTRA Sibiu. În spaţiul
sălii de conferinţe s-a iniţiat amenajarea
unui muzeu inedit -

mai, are loc vizita unei delegaţii
oficiale din Suedia- iunea

, pen t ru in i ţ i e rea ş i
dezvoltarea unei colaborări;

e, cicloturism.

Reg Västra
Göta land

2013, 30 aprilie,

2014, 24 martie,

2014, 3 august,

2014 octombrie

Muzeul Păsărilor -
“Moşna - poartă de intrare în Podişul
Hârtibaciului”;
2015,

“Circuitul Ecomuzeu în comuna Moşna,
Conservare, Extindere, Promovare”

sprijin Asociaţi Vecinătăţile
Moşnei şi Asociaţia Ecomuzeul Regional Sibiu privind includerea

pe lista Patrimoniului Mondial Imaterial UNESCO
au semnat susţinerea acestor hotărâri istorice, primarul Moşnei

comunei Ilsfeld – Thomas Knödler, senatorul Viorel Arcaş preoţi şi
profesori dar şi o mare parte din participanţii la a V-a întâlnire a saşilor
Moşna) şi sărbătorirea a zece ani de la înfrăţirea cu comuna Ilsfeld –
Germania.

„VECINĂTĂŢILOR”

(în
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ECOMUZEUL
INSTRUMENT

DE
DEZVOLTARE LOCALĂ

Circuitul ecomuzeu în comuna Moşna

- judeţul Sibiucomuna Moşna

CIRCUITUL SATELOR
ROMÂNEŞTI DIN

MĂRGINIMEA
SIBIULUI - Circuit pentru

cunoaşterea satelor din
Mărginimea Sibiului:

biserici ortodoxe, arhitectură
specifică, gospodării şi ferme
tradiţionale, ateliere de mici

meşteşugari, în
SĂLIŞTE - GALEŞ şi

GURA RÎULUI.

Va recoman
CIRCUITELE ECOMUZEULUI SIBIAN (fondat în 2007)

dăm să descoperiţi:

CIRCUITUL SATELOR CU
ARHITECTURA SAXONA DE PE

TÂRNAVE
circuit pentru cunoaşterea satelor

saxone: biserici fortificate,
arhitectura specifică, gospodării şi
ferme tradiţionale, ateliere de mici

meşteşugari:
BIERTAN, MOŞNA,

VALEA VIILOR!

CIRCUITUL “PATRIMONIU ÎN PERICOL” PE VALEA
HÂRTIBACIULUI: SĂSĂUŞ – COMUNA CHIRPĂR!

cu o arhitectură vernaculară de o mare valoare,
dar care se află e de degradare avansată!într-o star
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Semnificaţia simbolului “Roata vieţii” – “Roata lumii”

La originea siglei există o minunată miniatură, creaţia ţăranului

autodidact Picu Pătruţ (1818-1872), din Sălişte,  remarcabil

reprezentant al geniului popular românesc din sec. al XIX-lea.

Nestatornica roată a lumii şi primejdioasele ei valuri!
-am să moştenesc, moştenesc, am moştenit -

ământ sunt şi în pământ mă întorc!Din p
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ECOMUZEU
PENTRU SATELE DIN SUDUL

TRANSILVANIEI!

Î ţ ş ă or
ă ă ă

Ecomuzeu 2007 a s
ăţ lor

ţ ă ăţ ş ăţ î
ş ş
î

ăţ
ăţ

ţ îş
ă c ă

fiind î
ăţ fondatoare le

î a ă
ş î

î esc ş î , gospodăriile ş
ă î

Î ăţ ş ăţ
ş ă ă pentru

e î ş
ă ă

ş ă

ş ţ ţă,

r
ţ â

ş
ş ş ş

ş ţ a ă ş
(prin colaborarea cu urile de Acţiune Locală şi alte asociaţii de

dezvoltare zonală/ regională sau naţională)

n contextul tranzi iei i a transform ril cu care se
confrunt lumea rural este evident c

Proiectul propu dezvoltarea unui Ecomuzeu pe
teritoriul localit i

din jude ul Sibiu care s sprijine autorit ile i comunit ile locale n
salvarea i prezentarea patrimoniului cultural i natural,

integrarea n circuitele economice cu produse competitive,
crearea unei oferte turistice de calitate,

conturarea unei identit i specifice teritoriului Ecomuzeului prin
implicarea  comunit ilor locale.

Ecomuzeul Regional Sibiu este printre pu inele din lume care i propune
s respe te criteriile unui «adev rat» ecomuzeu deoarece

toate obiectivele amplasate n
localit ile a Ecomuzeului.

De fapt ntre ga localitate este  prezentat ca un obiectiv de muzeu
i de vizitat iar n acest sens rolul principal revine locuitorilor care

i  prim pe turi ti n casele i atelierele lor.
Ecomuzeul se implic n:

n cooperare cu autorit ile i comunit ile locale, cu operatorii
economici i culturali se va dezvolta o ofert turistic

fiecare localitat a  Ecomuzeului, complementare ntre ele i care
va cuprinde: circuit de vizit tematic , servicii conexe

(cazare i mas ) de calitate, amenajarea celorlalte obiective turistice

(construit,  religios si laic, i imaterial: tradi ii, mod de via etc.

prin sp ijinirea agriculturii (resuscitarea culturilor ce caracterizau
aceste zone – vi a de vie pe T rnave, a produselor bio, conform
standardelor europene) a  cre terii animalelor (prin dezvoltarea

filierelor competitive) i a micilor me te ugari

i a rela iei dintre comunitate local i teritoriu
Grup

este nevoie de o politic coerent de
dezvoltare durabil a spa iului rural rom nesc.

«MUZEUL» ESTE N INTREGIME IN SITU,

- DEZVOLTAREA UNEI OFERTE TURISTICE DE CALITATE

- SALVAREA PATRIMONIULUI NATURAL I CULTURAL
)

- DEZVOLTAREA ECONOMIC DURABIL

- VALORIZAREA SPECIFICULUI IDENTIT II LOCALE

ă ă
ă ţ â

Biertan - Valea Viilor - Moşna - Sălişte - Gura Rîului şi Săsăuş

Î

!

Ş

Ă Ă

ĂŢ
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Proiecte susţinute şi promovate de ecomuzeu:

1. Clasarea Moc ni ei Sibiu-Agnita monument istoric

2.

Circuitul turistic al Bisericilor ortodoxe pictate de fra ii Grecu

Elaborarea

ă ţ

Elaborarea de proiecte pentru salvarea patrimoniului religios
în pericol:
“ ţ ”
şi “Circuitul Bisericilor de lemn din Ţara Secaşelor”

3 de proiecte pentru integrarea circuitelor ecomuzeu
în circuitele turistice culturale regionale şi naţionale, prin aceasta
valorificându-se patrimoniul cultural local în beneficiul
comunităţilor.

FERATA ÎNGUSTĂ SIBIU – AGNITA – SIGHIŞOARA CU
RAMIFICAŢIA CORNĂŢEL – VURPĂR Judeţul Sibiu – judeţul
Mureş Lungime 109 km (Sibiu – Sighişoara) + 13 km ramura Cornăţel
–Vurpăr .

În dorinţa ării ui ş ă ii ă
â , r î ţ

ă ţ , ţ
î ă ţ ţ ă ă ş

ţ ş ţ â ă ţ

:
“

” , în 2008, ă oportun şi necesar pentru ea
î (în pericol de dezmembrare şi valorificare la fier vechi).

ă ţ factorii ţ
pentru elaborarea unui viabil şi care să contribuie eficient la
dezvoltarea durabilă prin turism a Văii Hârtibaciului;

Proiectele şi-au propus punerea în valoare a monumentelor istorice pictate
de familia de pictori zugravi Grecu din Săsăuş (bisericile din Săsăuş,
Fofeldea, Ţichindeal, Sărata,Arpaşu de Sus, Mohu, etc) dar şi a bisericilor de
lemn din Ţara Secaşelor, monumente istorice puţin cunoscute şi cercetate.

a t ţ
, a ţ ând î elaborării şi

implementării proiectelor ă ui Ţ
ş , Podişul Mediaşului, G.A.L. Microregiunea Hârtibaciului

Ţ

promov un turism de calitate i revitaliz r zonei V ii
H rtibaciului Ecomuzeul a sp ijinit activ eforturile de repunere n func iune
a moc ni ei Sibiu – Agnita. Astfel Asocia ia Ecomuzeul Regional Sibiu a
propus mpreun cu Direc ia Jude ean de Cultur , Culte i Patrimoniu
Na ional Sibiu i Asocia ia Valea H rtibaciului clasarea Moc ni ei Sibiu-
Agnita ca monument istoric. Ministerul Culturii si Cultelor a aprobat prin
Ordin al Ministrului clasarea sub denumirea

,
,

Astfel s-a f cut un pas salvar
liniei ferate nguste
Ecomuzeul s coopereze cu to i interesa i

proiect

Ecomuzeul Regional Sibiu participa ca organizator sau ini iator la mai
multe proiecte socia ia promov colaborarea n vederea

G.A.L. M rginimea Sibiul , G.A.L. ara
Seca elor G.A.L. ,
respectiv G.A.L. ara Oltului.

LINIA

şi-a manifestat interesul

.

Membrii ai Ecomuzeului au fost implicaţi constant, participând la
ş ţ ă pentru accesarea finanţărilor

nerambursabile în cadrul F.E.A.D.R. - axa IV - EADER.
fondarea i organizarea Grupurilor de Ac iune Local

L
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Evenimentele ecomuzeului la nivel judeţean

. DESCHIDEREA OFICIALA A ECOMUZEULUI 2007

ă ş ş

ă ş - - ş

ă ş :

ş
î ăţ î

ă ă ş -

ă ş

î

ş

ă ă ş

Deschiderea Ecomuzeului in localitatile S li te, Biertan, Mo na
13-14.07.2007
Sibiu

S li te Biertan Mo na Deschidere Ecomuzeu:

S li te

Biertan

Mo na
Deschiderea Ecomuzeului n localit ile Gura R ului, Valea Viilor,

S s u 22-23.09.2007
August-decembrie 2007

S li te

Gura R ului

Valea Viilor
Mo na
Biertan
S s u

- Vernisajul expozitiei documentare de prezentare a Ecomuzeului –
Turnul Sfatului

– vernisaj miniexpozi ie,
deschidere Punct de informare, inaugurarea circuitului Ecomuzeului S li te-
Gale .
Dezbateri:

«Rolul meseriilor tradi ionale i a me te ugurilor n contextul
economic actual»,

«Traditional i modern n terapeutica actual » i «Proiecte europene
de valorificare a plantelor medicinale »,

«Reabilitarea i utilizarea instala iilor tradi ionale n spa iul rural»

deschidere Ecomuzeu, inaugurare circuit de vizita

1. - 125 de ani de la infiintarea Reuniunii Meseriasilor. Ce viitor
pentru mestesugarii din mediul rural?
2. - Civilizatia apei - instalatii hidraulice preindustriale. Rolul si
utilizarea actuala a instalatiilor industriale traditionale in mediu rural.
3. – Eveniment muzical Mar ian Negrea
4. – Festivalul Verzei
5. – Valorificarea plantelor medicinale
6. – Cre terea bivolilor i caprelor – oportunitate de revigorare a
zootehniei pe Valea H rtibaciului
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În perioada 2008-2015 a continuat organizarea evenimentelor ecomuzeu în
localităţile Sălişte, Moşna, Valea Viilor şi Săsăuş, precum şi în alte localităţi
interesate de dezvoltarea durabilă în domeniul turismului, prin valorificarea
conceptelor/practicilor şi teoriilor ecomuzeului.
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Consiliul Judeţean Sibiu -

C.N.M. ASTRA

Parteneri media -

Cercetare - dezvoltare - turism

ONG-uri partenere -
Sălişte:

Reuniunea Meseriaşilor

Asociaţia de Înfrumuseţare a comunei Gura Rîului

Ludoş

Moşna

Sibiu County Council
Localităţile fondatoare ale Asociaţiei:

Direcţia Judeţeană de Cultură, Culte şi
Patrimoniu Cultural Naţional Sibiu

Media partner:

N.G.O. partners:

Moşna, Biertan, Valea Viilor, Gura Rîului, Săsăuş -comuna Chirpăr şi
oraşul Sălişte

ASTRA National Museum Complex and the other county cultural
institutions

Tribuna Press and Printing House Sibiu

Ramada Hotel Tourism Agency

“The Craftsmen” Reunion - Săli te

“The Beautifying Association” - Gura R ului

“The Shepherds Reunion” Tilişca

August Treboniu Laurian”

“The Villagers” Association

“Ludo ana”

Casa de Presă şi Editură Tribuna Sibiu

Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare în Turism - INCDT Bucureşti

ş
(refondată în 1990-1992)

î

Reuniunea Oierilor Tilişca -

Asociaţia Cultural Edilitară “

Asociaţia “Obştea Satului Săsăuş -
(fondată în 2010)

Asociaţia ş (fondată în 2006)

Asociaţia Vecinătăţile Moşnei
(fondată în 2013)

Universitatea Lucian Blaga Sibiu

Asociaţia Judeţeană de Turism Sibiu - A.J.T.S. Sibiu

şS li teă

Gura R ului

Tili ca

s u

î

S ş

ş

Fofeldea

ă ă

Partenerii ecomuzeului în proiectele susţinute:
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Circuitele ecomuzeu identificate în perioada 2006-2007

Proiectul Ecomuzeului Regional Sibiu a făcut parte din proiectul “Sibiu-
Capitală Culturală Europeană 2007” – fiind susţinut de inisterul
Culturii din România şi o echipă de specialişti francezi

M
.

România a cunoscut un proces de transformare a
societ ii rurale reforma economiei agricole prin desfiin area
cooperativel retrocedarea propriet ilor agricole proprietarilor de
drep

, regiunea central a României, au convie uit timp de
secole români, maghiari, sa i, igani i alte etnii, dezvoltându-se o
cultur material i imaterial distinct , unic în Europa.

speciali tilor UNESCO, inut cunoscut i renumit pentru
frumuse ea peisajului cultural i natural

Dup 1989,

În sudul Transilvaniei

Propunerea

ă amplu
ţ prin ţ

or şi ţ
; şi aici a apărut pericolul abandonului activităţilor tradiţionale, al

obiceiurilor şi tradiţiilor rurale dar şi a unui întreg mod de viaţă!
ţ

ţ

a unui ecomuzeu în sudul Transilvaniei a fost a
ţ ul fiind

ţ ; contextul a fost favorabil,
2007 fiind anul în care Sibiul a fost declarată “Capitală Culturală
Europeană”;

a valorilor sudului Transilvaniei - în cele 6
localităţi ecomuzeu a durat circa un an de zile (2006) fiind vizitate
multe locaţii (gospodării, ateliere, etc). S-au făcut analize şi s-a ajuns
la concluzia că există un potenţial foarte bun dar în majoritatea
situaţiilor există pericolul de dispariţie a elementelor de patrimoniu
material şi imaterial identificate (din cauze multiple).

s-a desfăşurat o serie de activităţi în
scopul punerii în valoare a circuitelor, conştientizarea comunităţilor
locale cu privire la identitatea locului şi a valorilor deţinute, şi
implicarea administraţiilor publice locale în conservarea acestui
patrimoniu local!

ă
ă

ă

ă ă ă ă ă
ş ş

ş

ş ş
ş

de înfiinţare

Activitatea de identificare

Pentru salvarea acestor elemente

Conceptul de Ecomuzeu

prezerva elemente ale lumii rurale pe cale de
disparitie

300 de ecomuzee

Ecomuzeul a pus n eviden

muzee de idei dec t muzee de
obiecte ecomuzeul se diferen iaz
prin faptul c se bazeaz pe urm toarele elemente: un proces
cultural, o comunitate, un teritoriu, utilizarea patrimoniului

cultural i natural ca factor de dezvoltare a comunit ii
locale

a aparut in Europa de Vest (Franta – Hugues de
Varine este autorul notiunii de Ecomuzeu) in anii `70 datorita
necesitatii de a

sub presiunea urbanizarii, progresului tehnic si social.
Treptat au fost infiintate ecomuzee care au vizat si civilizatia urbana,
patrimoniul industrial, mediul si protejarea naturii. In acest moment in
lume functioneaza din care 200 in Europa.

necesitatea unei repozi ion ri a muzeului i a
rolului acestuia n societatea contemporan . Muzeele contemporane
tind din ce n ce mai mult s devin

. Comparat cu un muzeu clasic

; spre deosebire de un muzeu clasic care este
caracterizat printr-o colec ie, o cl dire, destinat unor
vizitatori.

î ţă

â
ţ ă

ă ă ă

ş ăţ

ţ ă ş
î ă

î ă ă

ţ ă
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Circuit l comuzeu Moşna identificat în perioada 2006-2007u E

A existat două mori pe valea Moşnei; în
1906, s-a dat în folosinţă prima moară cu
motor pe benzină, situată în vatra satului.

În 1945 se construieşte „moara de
ciocane”, care mai funcţionează şi azi, dar în
condiţii neperformante; în 1977 se
demolează moara de apă, pentru construcţia
barajului pe valea Moşnei. Moara actuală
este de tip tradiţional cu pietre de moară (achiziţionată din Franţa), acţionată
electric.

Moara aparţine comunei Moşna fiind administrată de morarul Mihai Suciu.
Moara are nevoie de o reabilitare capitală putând deveni un obiectiv turistic
principal în comuna Moşna, prin punerea în valoare atât a patrimoniului
tehnic cât şi a potenţialului de produse ce pot fi executate în acest spaţiu.
Puţini gospodari mai frecventează moara, apelând la serviciile morarului,
constatându-se că în multe locuri aceste ultime instalaţii meşteşugăreşti
tradiţionale au dispărut, fiind abandonate şi ulterior demolate pentru
construcţia altor obiective ( locului i se găseşte o altă utilitate, morile având o
poziţie bună în localităţi). De remarcat că atât în Nemşa cât şi înAlma Vii mai
supravieţuiesc aceste mori, rareori fiind utilizate de administratori sau de
comunităţi!

u

ţii.  - Lucian Blaga

Copilăria petrecută la sat mi se pare singura mare copilărie.
Cine nu prive ărie, mi se pare aproape un

condamnat al vie
şte în urma sa peste o asemenea copil

Vechea m ă comunalăoar

Spaţiul unei vechi covăcii - deşi dotată cu
tot inventarul specific - a fost prea mic şi
insuf ic ient de
adecvat pentru
vizita unui grup
de turişti!

Cetatea fortificată cu turnul slăninilor şi
c ă săseascăasa parohial

Alături de biserică, vechea casă parohială a lui
St.L.Roth (preot şi profesor aici între 1847-1849)
reprezintă o minunată creaţie de arhitectură de inspiraţie barocă, cu un plan
evoluat, cu decoraţiuni (din păcate, multe dispărute) şi mobilier fix sau mobil de
epocă. Pivniţa trebuie v ă, aici organizându-se periodic seri de Jazz iar, într-o
cameră fiind organizat un spaţiu muzeal destinat marelui înaintaş.

După 2013, vechea casă parohială şi-a găsit adevărata utilitate, intrând într-un
program de reabilitare-conservare cu destinaţia de pensiune turistică.

izitat
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Gospod ura n fa
nr.215

ărie cu ş î ţă şi stupină -
Moşna -

ă ă ş ă un
familia ă -

î -
ş a â

ş ă

La nr. 215 se poate vizita o astfel de
casa atipic , datat 1895 i care a fost locuint de preot.
Actualul proprietar Romulus Popa a cump rat casa

n 1990 de la Hermann Schneider. Proprietarul practica
apicultura i produce trei tipuri de miere: de salc m, de tei

cu flori (poliflora cu tei) i poliflor .

Mulţi ani vizitarea circuitului ecomuzeu pleca
de la Primăria comunei Moşna, neexistând un
spaţiu definit ca centru de informaţii turistice.

Încă din 2007, o veche gospodărie (Moşna
524) ce a fost administrată - un timp - de şcoala
“St. L. Roth” ca grădiniţă, a primit destinaţia de
centru ecomuzeu - centru de informaţii turistice
al comunei Moşna. Gospodăria a intrat în
perioada 2009-2014 într-un amplu proces de
reabilitare şi conservare în vederea refacerii şi
creşterii gradului de funcţionalitate a spaţiilor şi anexelor (vechiul grajd şi
şură)!

Principalele atracţii ecomuzeu în satul Moşna

ă (str. Trandafirilor) ă
ă ă au ră

ă ă î s ă î
î ţă Nivelul ridicat al apei freatice

a determinat gospodarii să-şi construiască casa de locuit
a ş să eze ş a ă

Un număr de 24 de gospodării s-au abătut de la tradiţia
satelor saxone (casa de locuit la frontul stradal) situaţia fiind

unică în Transilvania! Soluţia adaptării gospodăriilor la conformaţia solului
şi a pânzei de apă merită cunoscută şi evaluată prin prisma avantajelor şi
dezavantajelor modului de viaţă în aceste gospodării!

Paralel cu strada principal se afl o
strad cu un front de gospod rii care o structu
arhitectural atipic , n sen ul c anexele nu sunt n spatele
casei ci sunt amplasate n fa .

la
baz colinei i amplas ur spre strad .

Gospodărie cu ş ă î ţă şi pivniţăur n fa la nr. 206
familia ş ă

a fost ă (datată după o grindă din pivniţă)
î

ă
ă ă

Proprietarii Romulus i Eugenia Diac au cump rat casa de la Hans
Schneider. Casa construit la 1724 .

Ca n multe gospodarii din mediul rural exista
anexata casei si o mica ferma ecologica pentru
asigurarea produselor necesare consmului
familiei. Din gr dina din spatele casei se poate
admira o perspectiv inedit a bisericii
fortificate.

Este considerată cea mai veche gospodărie
din Moşna!
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Casele şi arhitectura tradiţională în comuna Moşna

Vizitaţi circuitul Ecomuzeu extins în comuna Moşna

Formele gospod riei tradi ionale par s se fi cristalizat n Mo a cândva între
secolele XVI-XVIIl la sa i i în secolele XVIII-XIX la români. La strad ,
datorit naturii parcelarului i a unor func ii de reprezentare social , devenite cutume,
se afl întotdeauna casa. Excep ie fac cele 24 de gospod rii care au urile dispuse la
strad , datorit apei freatice aflate la suprafa .

n continuare sau în opozi ie cas se afl c su a, conia sau buc t ria de var
(Sommerküche), anex care a preluat o parte din activit ile poluante ale casei,
precum i func ia de locuin pentru b trâni. ura este dispus în mod tradi ional
transversal i reprezint o construc ie impun toare, care dep e te ca volum, eleva ie
i suprafa casa. Parcela avea o organizare tripartit , curtea fiind separat , spa iul

uman spre strad , cote ele i grajdurile în curtea a doua („curtea g inii”), precum i
gr dina, care este principala surs de zarzavat a familiei.

Casele sa ilor din Mosna s-au în l at pe temelii de piatr , având la subsol pivni e
cu bolt i în general, o singur nc pere. La c teva case, se mai poate observa i

ast zi existen a unei u i de acces dinspre strad pe unde se comercializa vinul.
O alt veche îndeletnicire albin ritul. Aceasta a fost atestatã ca

preocupare încã 1283 . Mierea constituia un aliment pre ios,
iar ceara, alãturi de seu, a stat la baza mijloacelor pentru iluminat p n în timpuri nu
prea îndepãrtate.

Pe l ng ocupatiile de baz , mai pot fi men ionate desigur ca preocup ri secundare
ale mo nenilor v n toarea (fost domeniu regal de v n toare) i pescuitul recoltarea
plantelor medicinale i a celor destinate ob inerii coloran ilor naturali.

ă ţ ă î şn , ,
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ă a fost şi a rămas ă
de la fondarea satului (în ) ţ

â ă

â ă ă ţ - ă
ş - â ă â ă ş ,

ş ţ ţ

Prin experienţa dobândită în cadrul vizitelor efectuate şi a interesului
manifestat de vizitarea primele gospodării deschise - cu ocazia organizării
vizitării circuitului ecomuzeu - s-a considerat oportună şi necesară extinderea
circuitului în localitatea Moşna dar şi în satele Nemşa şi Alma Vii,
propunându-se următoarele locaţii (pe lângă locaţiile din circuitul identificat
în 2006-2007):

cu vizitarea gospodăriei şi a unei
miniexpoziţii dedicate ocupaţiei de vânător;
- - cu o gospodărie tradiţională atipică, cu
şura în faţă (va completa circuitul existent prin poziţia oferită de această
gospodărie)
-

- o g podărie integrată în
vechiul cartier românesc ce oferă o altă
perspectivă a satului şi a vieţii tradiţionale

cu o
gospodărie de animale, construită pe un
loc viran ca urmare a dispariţiei imobilelor
de pe acest teren; loc popas!

- Casa vânătorului - Moşna nr. 519 -

Casa secretarei - Moşna nr. 222

Gospodăria crescătorului de animale -
Moşna 417

- - Moşna 268 -

os

Ferma animalelor

Vizitaţi circuitul ecomuzeu extins în comuna Moşna
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-Casa tradiţională săsească - Moşna 70 -

-Locul vechiului Maial al saşilor din Moşna “În Boşperhi”

gospodăria este situată în vechiul
centru istoric al satului şi conservă atât imobilul vechi cu pivniţa cât şi o parte
din structura clasică a gospodăriei; teascul tradiţional vechi este un element
inedit, proprietarul gospodăriei fiind şi un pasionat apicultor amator;

- - locul este
situat la liziera unei păduri, în spatele grădinilor din Moşna. Locul de
belvedere pentru panorama satului şi frumuseţea pădurii a fost pus în valoare
prin amplasarea celor două filigorii - loc de popas pentru turişti în drumeţie!

Vizitaţi circuitul Ecomuzeu extins în comuna MoşnaVizitaţi circuitul ecomuzeu extins în comuna Moşna

Alma Vii - o veche gospodărie cu arhitectură saxonă în uliţa
“Spre Mihăileni” şi loc de popas în “Gaura Munteanului”

-Grădina în Alma Vii, nr. 182 -agricultorului circuit de vizitare a gospodăriei
- loc de popas cu miniexpoziţie din viaţa tradiţională a satuluiAlma Vii;

locul este situat la liziera unei păduri, spaţiul oferind
posibilitatea popasului în drumeţiile din extravilan, pe vechiul drum de hotar
ce merge spre Nemşa făcând legătura cu satul Alma Vii şi Pelişor Panorama
locului este deosebită.

- -Gaura munteanului

Nemşa - trei gospodării cu arhitectură saxonă

-Casa învăţătoarei - Nemşa nr. 69 -

-Casă tradiţională săsească - Nemşa nr. 115

- Nemşa nr 51

punct de informare şi distribuţie
materiale informative - loc de popas (în grădina gospodăriei pentru
panorama satului)

- loc de popas în curte şi
grădină;

- gospodărie aflată în
cartierul românesc din Nemşa; gospodăria oferă o perspectivă asupra
vechilor gospodării transformate pentru a răspunde cerinţelo ocupaţionale
ale

Atelierul mecanicului agricol -

r
proprietarului.

Identificarea şi selecţia caselor s-a
făcut pe principiile ecomuzeului, un rol
d e t e r m i n a n t a v â n d d o r i n ţ a
proprietarilor imobilelor de a
participa la acest proiect (ce se doreşte
extins la scara întregii comune) dar şi
hotârârea proprietarilor de imobile de
a reabilita faţadele şi a păstra
gospodăr i i l e t rad i ţ i ona le , ş i
eliminarea tuturor neconformităţilor (există imobile care au obloane de
plastic, faţada vopsită cu culori netradiţionale sau cu geamuri
termopan).
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VIZITAŢI CIRCUITUL ECOMUZEU DIN MOŞNA!
Vizitarea circuitului se face prin programare la:

Centrul de Informaţii Turistice Moşna
Moşna 524, sau:

www.mosna-circuitecomuzeu.ro

Vecinătăţile sunt primele forme
de întrajutorare socială, apărute
în comunităţile de saşi, în urmă cu
câteva secole, modelul fiind

preluat şi în comunităţile româneşti După plecarea saşilor, rânduiala a fost păstrată
de români, în Moşna activând 12 vecinătăţi; dacă vecinătăţile săseşti erau organizate
pe străzi, în vecinătăţile contemporane româneşti membrii acestora nu sunt neapărat
vecini. Statutul vecinătăţii prevede drepturile şi obligaţiile membrilor referitoare la
conducere, la condiţiile şi taxele de intrare în vecinătate, la contribuţia lunară, la
întrajutorarea membrilor, etc. Vecinătatea este condusă de un tată de vecini, ales pe
un an de zile, sarcinile acestuia fiind: gestionarea zestrei şi fondurilor vecinătăţii, a
activităţilor curente dar şi a petrecerilor ecinătăţii. Regulile vecinătăţii erau simple
şi respectau dictonul:

.

v
,,FĂ BINE CASĂ-ŢI FIE BINE”.

“

.”

Vecinătatea este o comunitate frăţească, teritorială, ai cărei membri beau din
aceeaşi fântână, stau de gardă în timpul nopţii pentru securitatea tuturor, îşi
construiesc împreună casele, se comportă ca şi rude în cazul ivirii unei boli sau
catastrofe, îi cinstesc împreună pe cei care i-au părăsit, apoi, din devotament au
grijă de văduvă şi de copiii rămaşi orfani Stephan Ludwig Roth

„Tu Gutes, damit es dir gut geht!“

WHAT IS GOOD FOR YOUR OWN GOOD“

“Die Nachbarschaft ist eine brüderliche, territorielle Gemeinschaft, deren
Mitglieder aus demselben Brunnen trinken, während der Nacht für die Sicherheit
aller Wache halten, gemeinsam ihre Häuser bauen, sich im Falle einer Krankheit
oder Katastrophe wie Anverwandte benehmen, die Verstorbenen gemeinsam ehren
und sich mit Hingabe um die Witwen und Waisenkinder kümmern.

A neighborhood is a fraternal, territorial community, whose members drink water
from the same fountain, guard the neighborhood all the night long for all its
members' security, build their houses together, behave as if they were relatives in
case of severe diseases or natural disasters, treat right all those who passed away,
and – after that – out of devotion and respect, take care of their widows and
orphaned children

“

.

Stephan Ludwig Roth

Stephan Ludwig Roth

”
“

”

Vecinul cel bun e ca pâinea cea de toate zilele - St. L. Roth

Vecinătăţile


