
Ecomuzeul – instrument de 

dezvoltare locală 

Fenomenul migraţiei (la oraş, în 
străinătate,...) a lăsat în urmă 

satele cu munca grea şi cu lipsa 
de speranţă! –
după Sinteza nr. 30/2016



România s-a născut la sat, şi 

în mare măsură a rămas o ţară 

rurală – Vasile Dâncu
Satul este privit ca o 
comunitate care trebuie 

“ajutată” să dispară. 
Rapoartele marilor 

experţi scriu negru pe 
alb că urbanizarea este 
viitorul, că doar oraşele 
produc dezvoltare. ... 

În concluzie reputatul 
sociolog scrie: 

“Trăim o criză a valorilor 
şi o degringoladă a 

trecerii spre o altă lume 
şi face apelul: 

SALVAŢI  ŢARA 

DE LA ŢARĂ



ŞTIAŢI CĂ MOŞNA A FOST 

LOCUITĂ ACUM 6000 DE ANI?
prezintă: arh. Adrian Georgescu

Acum 4 decenii 
în urma unor 

lucrări agricole 
s-au descoperit 

fragmente 
ceramice –
intrate în 
colecţiile 
Muzeului 
Municipal 

Mediaş 



ŞTIAŢI CĂ MOŞNA A FOST 

LOCUITĂ ACUM 6000 DE ANI?

Prof. Iuliu Paul le-a 

analizat şi a 

constatat că provin 

dintr-o aşezare cu 

mai multe straturi 

de cultură 

aparţinând unor 

epoci diferite, la 

nivelul inferior fiind 

cultura Petreşti



În 2003 Muzeul Naţional Brukenthal 

a primit autorizaţie de săpătură!

• Un colectiv condus de 
dr. Mircea Dan Lazăr 

şi muzeograful  
Adrian Georgescu  a 
început pentru prima 

dată o cercetare 
arheologică a zonei, 
pentru verificarea 
vechilor informaţii 

dar şi a gradului de 
distrugere a aşezării!



Cu sprijinul 

Primăriei Comunei Moşna

În perioada 2003-2006 
mai multe grupuri de 
voluntari compuse de 
studenţi şi arheologi 

amatori din SUA, 
Canada, Australia, 

Germania, Norvegia, 
Elveţia, Franţa, 
Marea Britanie 
Singapore, etc, 

coordonaţi de prof. 
Andrei Gonciar –
Universitatea din 

Ottawa. 



Cercetările au confirmat ceramica tip 

Petreşti şi cultura Coţofeni – din 

ultima perioadă a eneoliticului final

În pământ au fost 
descoperite 

au fost descoperite 
resturile unor 
locuinţe de 
suprafaţă, 

amenajate pe 
platforme de 

lemne despicate şi 
căptuşite cu lut, 
specifice culturii 

Petreşti!



Mărgeaua tubulară de aur din 

cultura Petreşti!

Mărgeaua tubulară 
de aur (sau mai 
degrabă o foiţă 
rulată), singurul 
obiect din acest 

material  
descoperit într-un 

context 
stratigrafic sigur 
(la adâncimea de 
98 cm) ce poate fi 
atribuit culturii 

Petreşti. 



Mărgeaua de aur – unicat în 

cultura Petreşti!
În anul 2012, centrul ce cercetări ArchaeoTek 

Canada a organizat conferinţa cu titlul 
Theoretical Archaeological Group - USA, 
dedicată exclusiv arheologiei şi istoriei 
Transilvaniei; astfel, prin grija vechiului 
prieten al Moşnei, prof. Andrei Gonciar 
(Canada), extraordinarele rezultate din 

săpătura de aici au fost prezentate publicului 
şi oamenilor de ştiinţă din America şi Canada. 



Mărgeaua de aur – unicat în 

cultura Petreşti!
S-a discutat, pe de o 

parte, despre 
importanţa 

mărgeluţei/ foiţei 
rulate de aur 

descoperite în săpătură 
(care atestă, astfel, 

folosirea acestui 
material de către 

comunităţile Petreşti), 
iar pe de altă parte, 

despre contextul 
descoperirii ei ...



MOŞNA în arheologia 

mondială ...
Toate aceste elemente 

plasează situl 
petreştean de la 

Moşna într-un circuit 
transeuropean 

complex, încă din 
eneoliticul dezvoltat, 

ceea ce subliniază 
importanţa zonei 
într-un context 

arheologic, ştiinţific 
şi academic 

internaţional.



MOŞNA – o aşezare locuită 

continuu de mii de ani!

Oare de ce mulţi din 
tinerii moşneni 
încearcă să-şi 

descopere destinul pe 
alte meleaguri, când 

ţinutul a fost locuit din 
vremuri imemoriale, 

înaintaşii noştri 
botezându-l 

“ŢARA 
VINULUI”
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