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Începând cu anul 2013 au fost alese şi însuşite cu unanimitate de voturi de către membrii Consiliului Local Moviliţa prin Hotărârea 
Consiliului Local nr. 3/31.01.2013 atât stema cât şi drapelul comunei Moviliţa. Ele s-au întocmit cu respectarea prevederilor legale 
impuse prin Metodologia Comisiei Naţionale de Heraldică, Genealogie şi Sigiliografie şi sperăm că vor obţine toate aprobările 
ulterioare până la publicarea lor în Monitorul Oficial.  Vă prezentăm mai jos imaginea, descrierea şi semnificaţiile acestor însemne 
distinctive ale comunei Moviliţa (jud. Vrancea): ţ

• Descrierea stemei:
Stema comunei Moviliţa 

este compusă dintr-un scut 
triunghiular cu marginile 
rotunjite, brăzdat în partea 
centrală de un brâu unduit de 

argint.
În partea superioară, într-un 

câmp roşu, se afl ă o biserică de 
aur, schiţată conform originalului 
- de sub care pornesc, de o parte 
şi de alta, câte un mănunchi auriu 
care cuprinde, fi ecare, un spic 
de grâu alături de o creangă de 
stejar cu 5 ghinde. 

În partea inferioară, într-
un câmp albastru, se afl ă un 
ciorchine de strugure auriu iar 
în vârful scutului sunt 3 movile 
verzi, cu dungi aurii pe fl ancul 
lor drept, cea din mijloc având 
dimensiunile mai mari. 

Scutul este timbrat cu o 
coroana murală de argint cu un 
turn crenelat.

• Semnifi caţiile 
elementelor însumate ale 
stemei:

Biserica, de aur, simbolizează 
credinţa nestrămutată a 

localnicilor şi lăcaşul de cult 
din Chiţcani, construit din lemn 
în sec. al XVII-lea, cu hramul 
Sfantul Ioan Botezatorul, declarat 
monument istoric.

Spicele de grâu, aurii, fac 
referire la faptul că agricultura 
ocupă locul cel mai important 
în viaţa cetăţenilor, terenul fertil 
fi ind foarte favorabil cultivării 
cerealelor.

Crengile de stejar, aurii, 
reprezintă atât bogăţia silvică 
a zonei cât si parcul natural 
de stejari seculari din satul 
Trotuşanu. Cele 5 ghinde afl ate 
pe fi ecare creangă de stejar 
semnifi că satele componente 
ale comunei: Moviliţa, Văleni, 
Frecăţei, Diocheţi – Rediu şi 
Trotuşanu. 

Culoarea roşie (a câmpului 

superior) simbolizează dragostea 
dintre semeni şi sâgele vărsat de 
străbuni pentru apărarea plaiurilor 
stămoşeşti;

Brâul unduit, de argint, face 
referire la râul Zăbrăuţi care 
mărgineşte localitatea.

Ciorchinele de strugure, de aur, 
semnifi că bogaţia viticolă a zonei 
şi faptul că principala ocupaţie a 
locuitorilor este viticultura.

Cele  trei movile verzi cu dungi 
aurii, reprezintă forma de relief, 
fertilitatea solului şi etimologia 
numelui localităţii Moviliţa.

Culoarea – albastră (a 
câmpului inferior) simbolizează 
liniştea, pacea si seninul cerului.

Coroana murală de argint 
cu un turn crenelat semnifi că 
faptul că localitatea are rangul de 
comună.

NOUTĂŢI:  STEMA ŞI 
DRAPELUL MOVILIŢEI

• Descrierea drapelului:

Drapelul comunei Moviliţa 
se compune dintr-un dreptunghi 
culcat, având raportul dintre 
laturi 2:3, de culoare aurie. 

În mijlocul drapelului 
comunei Moviliţa este situată 
stema comunei cu elementele şi 
culorile specifi ce acesteia.

În partea superioară a 
drapelului, deasupra stemei, 
în forma unui arc de cerc, 

convex, având coarda capetelor 
de aceeaşi lăţime cu stema, se 
afl ă scrisă denumirea comunei: 
„Comuna Moviliţa”, cu 
caractere de culoare neagră.

În partea inferioară a 
drapelului, sub stemă, în forma 
unui arc de cerc, concav, având 
coarda capetelor de aceeaşi 
lăţime cu stema, se afl ă scrisă 
denumirea judeţului: „Judeţul 
Vrancea”, cu caractere de 
culoare neagră.

Cristian Claudia 

ANUNŢ:

Căminul Cultural Moviliţa colecţionează ţesături şi obiecte tradiţionale vechi, afl ate în stare bună de conservare, poze vechi (de până la 
1950) care evidenţiază clădiri, drumuri sau portul popular autentic. Acestea se primesc numai sub formă de donaţie, la Căminul Cultural 
Moviliţa (în clădirea fostului Centru de zi) şi se predau d-nei Cristian Claudia, de luni până vineri, intre orele 9,00 – 13,00. Fiecare obiect 
donat va fi  expus în sala de expoziţie a comunei şi va purta o etichetă  cu:    

• numele donatorului   • provenienţa obiectului  • datare exactă/estimativă
Astfel, această sală de expoziţie va putea deveni muzeul comunei Moviliţa.
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DESPRE CURĂŢENIE ŞI 
BUNA CONDUITĂ 
CETĂŢENEASCĂ

Cum se întreţin raporturile de bună 
vecinătate:

Proprietatea reprezintă dreptul de a 
dispune de un bun, de o proprietate şi 
de a vă bucura de către aceasta în mod 
exclusiv şi absolut, însă în limitele 
determinate de lege. Aceste limite sunt 
trasate pentru a menţine raporturile de 
bună vecinătate cu cei care locuiesc în 
apropierea dumneavoastră.

În continuare vă vom prezenta câteva 
norme de conduită şi de bună vecinătate:

• în primul rând proprietarii terenurilor 
sunt obligaţi să contribuie la acţiunea de 
stabilire a hotarelor;

• în construcţii trebuie să respecte 
distanţa minimă de 60 cm faţă de linia 
de hotar, multe litigii degenerând din 
nerespectarea acestei legi. (Noul Cod 
Civil, art. 612: Limitele juridice ale 
dreptului de proprietate privată.)  Orice 
derogare de la această lege se poate face 

numai prin acordul părţilor, în forma 
înscrisului autentic.

• Hotarele trebuie stabilite în aşa fel 
încât, sub nicio formă, picătura streaşinii 
să nu se scurgă pe proprietatea vecinului.

• Arborii (şi plantele foarte mari) 
trebuie sădiţi la o distanţă de cel puţin 
2 m faţă de linia de hotar, cu excepţia 
celor care au o coroană  mai mică de 2 
m, a arbuştilor şi a gardurilor vii, astfel 
încât să nu umbrească sau să afecteze în 
vreun fel proprietatea vecină. În cazul 
nerespectării acestei distanţe, proprietarul 
vecin este îndreptăţit să ceară scoaterea 
ori tăierea la lăţimea şi înălţimea 
cuvenită a acestora (arbori, plantatii, 
garduri vii) pe cheltuiala proprietarului 
terenului pe care ele sunt plantate .

• Proprietarul pe al cărui teritoriu se 
întind ramurile arborilor vecinului are 
dreptul de a tăia aceste ramuri precum 
şi dreptul de a păstra fructele căzute pe 
teritoriul său.

Conform prevederilor OUG nr. 
195/2005 modificată şi aprobată prin 
Legea nr. 265/2006 privind Protecţia 
Mediului:
Art. 58  - referitor la persoanele 

fi zice:
1. Să nu deverseze în apele de 

suprafaţă, subterane şi maritime ape 
uzate, fecaloid menajere, substante 
petroliere şi substanţe periculoase

2. Să nu arunce şi să nu depoziteze 
pe maluri, în albiile râurilor şi în zonele 
umede şi de coastă deşeuri de orice fel. 

Art. 94:
1. Depozitarea deşeurilor  de orice 

fel se face numai pe amplasamente 
organizateşi autorizate în acest sens

2. Interzicerea arderii miriştilor 
tufărişurilor sau vegetaţiei ierboase fără 
acceptul autorităţii competente pentru 
protecţia mediului şi fără informarea în 

prealabil a serviciilor publice comunitare 
pentru situaţii de urgenţă

Art. 96:
Constituie contravenţie şi se 

sancţionează cu amendă de la 3000 – 
6000 lei persoanele fi zice care se abat 
de la prezentele reglementări şi cu 
închisoare de la 3 luni la 1 an  dacă au 
fost puse în pericol viaţa ori sănătatea 
umană, animală sau vegetală.

Obligaţiile persoanelor fi zice şi 
juridice de a aplica în perioada înfl oririi 
plantelor a căror polenizare se face 
prin insecte, numai acele tratamente cu 
produse de protecţie a plantelor care sunt 
selective faţă de insectele polenizatoare 
constituie infracţiune si se pedepseşte 
cu închisoare de la 6 luni la 3 ani şi 
cu amendă de la 50.000 la 100.000 lei 
următoarele fapte, dacă au fost de natură 
să pună în pericol viaţa şi sănătatea 
umană, animală sau vegetală.

 DESPRE LEGI ŞI 
SANCŢIUNI CU PRIVIRE LA 

PROTEJAREA MEDIULUI 
ÎNCONJURĂTOR

Arderea miriştilor 
provoacă multe efecte 
negative solului şi are 
consecinţe grave asupra 
comunităţii.

În vederea realizării 
igienizării terenurilor 
prin ardere, cetăţenii au 
obligaţia de a obţine de 
la autorităţile competente 
următoarele documente:

• Accept de la Agenţia 
pentru Protecţia Mediului

• Permis de lucru cu 
focul de la Primărie

Conform prevederilor 
OUG nr. 195/2005 
modifi cată şi aprobată 
prin Legea nr. 265/2006 
privind protecţia mediului, 
deţinătorii legali de 
terenuri “nu ard miriştirile, 
stuful, tufărişurile sau 
vegetaţia ierboasă fără 
acceptul autorităţii 
competente pentru 
protecţia mediului şi fără 
informarea în prealabilă 
serviciilor publice 
comunitare pentru situaţii 
de urgenţă”. 

Arderea miriştilor 
se face cu respectarea 
următoarelor prevederi 

generale:
• Condiţii meteo fără 

vânt;
• Parcelarea miriştii în 

suprafeţe de max.10ha, 
prin fâşii arate;

• Izolarea zonei de 
ardere de construcţii, 
instalaţii,etc. prin 
executare de fâşii arate;

• Desfăşurarea arderii 
numai pe timp de zi;

• Asigurarea până 
la fi nalizarea arderii 
a personalului de 
supraveghere şi stingere a 
eventualelor incendii;

• Asigurarea 
substanţelor şi mijloacelor 
de stingere a incendiilor;

• Stingerea totală a  
focului înainte de părăsirea 
locului arderii;

• În cazul terenurilor 
în pantă, arderea să se 
înceapă de sus.

Arderea vegetaţiei 
uscate şi a resturilor 
vegetale se face cu 
respectarea următoarelor 
prevederi generale:

• Condiţii meteo fără 
vânt;

• Colectarea în grămezi 

a vegetaţiei uscate şi a 
resturilor vegetale astfel 
încât arderea să poată fi  
controlată;

• Executarea arderii 
astfel încât să nu se permită 
propagarea focului;

• Curăţarea de vegetaţie 
a suprafeţei din jurul 
fi ecărei grămezi pe o 
distanţă de 5m;

• Desfăşurarea arderii 
numai pe timp de zi;

• Asigurarea până 
la fi nalizarea arderii 
a personalului de 
supraveghere şi stingere a 
eventualelor incendii;

• Asigurarea 
substanţelor şi mijloacelor 
de stingere a incendiilor;

• Stingerea totală a 
focului înainte de părăsirea 
locului arderii;

• Interzicerea acoperirii 
cu pământ a focarelor.

Conform prevederilor 
OUG nr. 195/2005 
modifi cată şi aprobată 
prin Legea nr. 265/2006 
privind protecţia mediului:

Art. 96: 
 Constituie contravenţie 
şi se sancţionează cu 

amendă de la 3.000 la 
6.000 lei pentru persoane 
fi zice şi de la 25.000 la 
50.000 lei pentru persoane 
juridice, încălcarea 
prezentelor reglementări, 
după care, potrivit  pct.9: 
obligaţia proprietarilor şi 
deţinătorilor de terenuri 
cu sau fără titlu este de a 
nu arde miriştile, stuful, 
tufărişurile sau vegetaţia 
ierboasă, fără acceptul 
autorităţii competente 
pentru protecţia mediului 
şi fără informarea în 
prealabil a serviciilor 
publice comunitare pentru 
situaţii de urgenţa.

Art. 98:  
Constituie infracţiuni 

şi se pedepsesc cu 
închisoare de la 3 ani 
la 1 an sau cu amendă 
penală de la 30.000 la 
60.000 lei următoarele 
fapte, dacă au fost puse în 
pericol viaţa ori sănătatea 
umană, animală sau 
vegetală: arderea miriştilor, 
stufului, tufărişurilor sau 
vegetaţiei ierboase din 
ariile protejate şi de pe 
terenurile supuse refacerii 

ecologice.
Primarul împreună cu 

comitetul local pentru 
situaţii de urgenţă, 
prin intermediul 
şefului serviciului 
voluntar şi personalului 
compartimentului de 
prevenire, va verifi ca 
respectarea legislaţiei în 
vigoare şi va sancţiona 
persoanele care se fac 
vinovate de încălcarea 
acesteia, precum şi 
infracţiunea persoanelor 
fi zice şi juridice afl ate 
în apropierea incendiilor 
produse la mirişti, păşuni 
şi fâneţe.

Constituie contravenţie 
şi se sancţionează cu 
amendă de la 1.000 – 
2.500 lei conform HGR 
nr. 537/2007 privind 
stabilirea şi sancţionarea 
contravenţiilor la normele 
de prevenire şi stingere a 
incendiilor, următoarele 
fapte:

• arderea resturilor 
vegetale, gunoaielor, 
deşeurilor si a altor 
materiale combustibile, 

fără obţinerea permisului 
de lucru cu foc şi fără 
luarea măsurilor pentru 
împiedicarea propagării 
focului la vecinătăţi;

• amenajarea locurilor 
pentru utilizarea focului 
deschis în condiţii şi la 
distanţe care favorizează 
propagarea focului la 
construcţii, depozite, 
păduri, culturi agricole şi 
alte vecinătăţi

Inacţiunea persoanelor 
fi zice şi juridice afl ate în 
apropierea incendiilor , 
neintervenirea imediată 
cu mijloacele de care 
dispun pentru limitarea 
şi stingerea acestora se 
sancţionează cu amendă 
de la 1.000 – 2.500 
lei, conform Legii nr. 
307/2006 privind apărarea 
împotriva incendiilor.

Conform Ordinului nr. 
30/147 din 08 februarie 
2010 nu este permisă 
arderea miriştilor şi a 
resturilor vegetale pe 
terenul arabil, precum 
şi a vegetaţiei pajiştilor 
permanente.

PREVENIREA INCENDIILOR LA ARDEREA 
MIRIŞTILOR

ŞI PE TIMPUL ACŢIUNILOR DE IGIENIZARE



3

nr. 2 • martie 2013 MoviliţaGAZETA
DE

Este bine cunoscut 
de către locuitorii 
com. Moviliţa că 
există o relaţie directă 
între frumuseţea unei 
localităţi şi salubrizarea 
acesteia. Oricât ne-ar fi  
binecuvântat Dumnezeu 
cu o privelişte minunată, 
dacă gunoaiele de tot felul 
sunt abandonate oricum 
şi oriunde, peisajul are 
de suferit atât din punct 
de vedere estetic cât şi 
din punctul de vedere 
al posibilelor focare de 
infecţie care ar putea 
apărea.

Pe această cale 
conducerea comunei 
Moviliţa cere scuze 
consătenilor săi întrucât 
în lunile de iarnă serviciul 
public de salubritate nu 
a putut funcţiona atât din 
cauza faptului că utilajele 
au fost solicitate pentru 
acţiuni de deszăpezire 
datorită ninsorilor 
abundente, cât şi din cauza 
faptului că maşina de 
salubritate s-a defectat, 
nereuşindu-se repararea 
imediată a pompei de 
injecţie – un echipament  
american de mare 
complexitate.

Referior la taxa de 
salubritate cu valori de 
3,5 lei/lună ptr. persoana 
singură şi 7,3 lei/lună ptr. 
familie, vă asigurăm că 

aceasta nu este un capriciu 
al autorităţilor locale ci 
este o normă obligatorie 
privind organizarea 
serviciilor publice de 
salubritate impusă de către 
Comunitatea Europeană. 
Ori este de înţeles că, dacă 
se primesc atât subvenţii 
de la Uniunea Europeană 
pentru animale, terenuri 
agricole si păşuni cât 
şi fi nanţări prin diverse 
programe europene cum 
ar fi   PNDR Măsura 141, 
etc. atunci trebuie să se 
respecte şi condiţiile 
impuse de către normele 
europene. Se ştie că 
cel care îţi acordă nişte 
privilegii la un moment 
dat, îti va impune mai 
târziu şi condiţii privind 
toate aspectele vieţii 
sociale.   

O problemă deosebit 
de importantă este zona 
de depozitare a deşeurilor 
vegetale, molozurilor şi 
resturilor rezultate din 
construcţii.

Marea majoritate a 
cetăţenilor au folosit 
ca zonă de depozitare a 
acestor deşeuri râpa de 
la piaţa de struguri din 
satul Moviliţa. Vremea 
secetoasă a verii anului 
2012 a dus la izbucnirea 
a numeroase incendii 
care au pus în pericol 
gospodăriile din zona 

respectivă, iar fumul 
degajat a creat un 
disconfort evident pentru 
locuinţele din apropierea 
râpei şi nu numai.

În aceste condiţii, 
autoritătile locale anunţă 
pe această cale că 
începând cu data de 01 
aprilie 2013 se interzice 
depozitarea rumegusului, 
aşchiilor, resturilor 
vegetale, ciocanilor, 
crengilor şi frunzelor 
în râpa de la piaţa de 
struguri, acceptându-se 
numai depozitarea de 
moloz, pământ sau resturi 
din demolări neapărat fără 
materiale combustibile. 
Menţionăm că se doreşte 
în continuare astuparea 
ravenei si extinderea pieţei 
de struguri dar aceasta 
trebuie să se realizeze într-
un mod controlat, civilizat, 
fără a deranja pe nimeni.

Pentru deşeurile şi 
resturile vegetale se va 
amenaja plaforma de la 
râpa Zăpodea, balastându-
se drumul de acces astfel 
încât resturile vegetale 
care vor fi  depozitate 
pe malul ravenei vor fi  
împinse ulterior în râpă cu 
utilajele primăriei.

Deasemenea se 
interzice, sub sancţiunea 
amenzii, abandonarea 
gunoaielor pe terenurile 
cultivate ale cetăţenilor, pe 

stradă, pe câmp sau în alte 
locuri decât cele special 
amenajate în acest sens.

Totuşi situaţia 
actuală este departe de 
a avea rezolvate toate 
problemele legate de 
curăţenia comunei şi 
colectarea deşeurilor  
menajere. În conformitate 
cu prevederile legii 
nr. 211/2011 şi OUG 
196/2005 există obligaţia 
colectării selective a 
deşeurilor şi predarea 
acestora la centrele de 
achiziţii sau fabrici, 
separate, pe categorii: 
hârtii (şi cartoane), 
sticle, plasticuri, obiecte 
metalice(cutii conserve, 
cutii bere, etc.) şi gunoaie 

menajere.
 În cazul nerespectării 

acestei legi penalizarea 
este de 100 lei pe tona de 
gunoi neselectat. Astfel, 
în anul 2012, datorită 
neselectării gunoiului de 
către populaţie, comuna 
Moviliţa a suportat o 
penalizare în valoare de 
4000 lei. În aceste condiţii 
nu rămâne altceva de făcut  
decât ca, într-un viitor nu 
foarte îndepărtat  Primăria 
să facă un credit bancar 
în vederea achiziţionării 
de containere care să fi e 
repartizate câte 3 buc. 
pentru fi ecare gospodărie 
cu obligaţia ca unul să fi e 
destinat hârtiei, celălalt 
plasticului şi al treilea 

pentru deşeurile menajere. 
Având în vedere toate 
acestea este de la sine 
înţeles că, este o datorie 
cetăţenească pentru 
fi ecare dintre locuitorii 
comunei să-şi achite taxa 
de salubritate şi să aibă un 
comportament civilizat, 
de oameni care respectă 
mediul înconjurător.  
Ca o atitudine de bună 
credinţă şi de înţelegere 
a problemelor cu care 
se confruntă fi ecare 
moviliţean, cunoscându-
se veniturile reduse ale 
populaţiei şi anul acesta 
autoritatea locală a păstrat 
taxele şi impozitele locale 
la nivelul anilor anteriori .

DESPRE SALUBRITATE:
PROBLEME ŞI SPERANŢE PRIVIND 

ÎNFRUMUSEŢAREA LOCALITĂŢII

Apa – ca atribut elementar  al 
civilizaţiei, a fost una dintre cele mai 
grele probleme cu care s-a confruntat 
com. Moviliţa. Este un lucru bine ştiut 
şi poate doar uitarea va şterge amintirile 
din anii în care se căra apa cu cărătoarea 
şi oamenii pierdeau zile întregi ca să-
şi rezolve problema cărând apă de la 
bazinele de la Mănăstioara. Aşa cum era 
fi resc, astăzi , apa este asigurată 24ore  
din 24 ore în toate satele componente 
ale comunei, începând cu Trotuşanu, 
Frecăţei până în Diocheţi – Rediu. A 
fost o adevărată luptă pentru care s-au 
cheltuit peste 30 miliarde lei vechi, dar 
bătălia a fost câştigată realizându-se 
contorizarea întregii comune si consumul 
de apă facturându-se periodic pentru 
fi ecare gospodărie în funcţie de câtă apă 
consumă aceasta. După reuşita punerii 

în funcţiune a sistemului de alimentare 
cu apă, un lucru esenţial este menţinerea 
serviciului de alimentare cu apă la 
parametrii funcţionali, cu posibilitatea 
de a se livra curent apă curată tuturor 
cetăţenilor comunei indiferent de situaţia 
materială a fi ecăruia.

Dovada deplină că această problemă 
rămâne permanent în atenţia autorităţilor 
locale ca fi ind una dintre cele mai 
importante este si faptul că de cca 10 ani 
preţul de 2 lei/1000litri de apă s-a păstrat 
nemodifi cat în condiţiile în care energia 
electrică s-a scumpit continuu.

Totuşi, degeaba se construieşte ceva 
– fi e el parc, fi e troiţă, etc, dacă membrii 
comunităţii nu sunt în stare să-l intreţină. 
Duşmanii de moarte care pot distruge 
foarte rapid orice investiţie sunt în 
primul rănd lipsa de disciplină, furtul si 

dezinteresul.
Tocmai de aceea, în această primăvară 

se va trece la debranşarea rău platnicilor 
de la reţea, întrucât, pentru a se putea 
asigura apă in permanenţă, este de 
datoria fi ecăruia să-şi achite consumul 
de apă, banii încasaţi fi ind folosiţi 
pentru achitarea facturilor la energia 
electrică, salariilor lucrătorilor şi 
reparaţiilor accidentale, în conformitate 
cu prevederile contractului de funizare 
a apei aprobat de către Consiliul Local 
Moviliţa. În baza acestui contract şi a 
legislaţiei în vigoare, dacă factura nu 
se achită în termen de 60 zile de la data 
eliberării acesteia, se trece fără echivoc 
la debranşarea rău platnicului de la 
reţea. Ulterior, rebranşrea la reţeaua de 
apă nu se va face decât după achitarea 
sumei restante şi în plus, a unei sume 

penalizatoare în valoare de 300 lei care 
presupune recuperarea cheltuielilor 
efectuate suplimentar. În aceste condiţii, 
evident, cel mai simplu lucru ar fi  ca 
fi ecare cetăţean să-şi achite la timp 
consumul de apă, neadmiţându-se ca 
pentru una, două sau câteva gospodării 
să sufere o întreagă colectivitate, 
punându-se în pericol şi siguranţa acestei 
activităţi.

Cât despre planurile de viitor, având în 
vedere că schimbările climatice fac, din 
ce în ce mai mult, ca apa să fi e un bun 
de nepreţuit, vă comunicăm pe această 
cale că, pentru mărirea rezervei de apă 
a comunei, autorităţile locale au în 
planul de investiţii realizarea unui foraj 
cu o adâncime de peste 200 m în zona 
Zuruitoarea, în preajma vechilor fântâni 
de la Trotuşanu.

DESPRE APĂ: 
REUŞITE, GREUTĂŢI, SOLUŢII

< APA >   “Fie noapte, fi e ziuă,
  Mulţi o risipesc şuroaie,
  Sau o bat de zor în piuă
  Până-o fac apă de ploaie.”
    (Constantin Păun)
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Prima atestare documentară despre zona în care 
trăiesc moviliţenii vrânceni astăzi  ar fi  la data de 03 
iunie 1374 când domnitorul Iuga Coriatovici (menţionat 
uneori şi ca Jurg Coriatovici sau Iurie Koriatovici) îi 
dă lui Iasca Litavoiu (menţionat şi ca Iasca Litovar) 
două sate pe Zăbrăuţi (pe atunci numit Zubreuţ) “pentru 
vitejia de care a dat dovadă în lupta cu tătarii”.

Mai sunt şi alte menţiuni documentare legate de 
acest ţinut după cum urmează:

• Pe data de 13 oct.1469 când domnitorul Ştefan cel 
Mare confi rmă lui Iuga Grasul de la Zăbrăuţi stăpânirea 
a peste jumătate din satul Şoldeşti la Zăbrăuţi 
cumpărată cu 40 zloţi de la Aldomir.

• În data 31 august 1489 Ştefan cel Mare confi rmă 
fraţilor Stan şi Oană Grasul – fi ii lui Iuga Grasul 
stăpânirea a peste o jumătate din satul Şoldeşti.

• La 13 martie 1495, la Suceava, Ştefan cel Mare 
Voievod întăreşte lui Cârstea şi fraţilor Dobrul, Neaga 
şi Nasta jumătate din satul Spăreaţi pe Zăbrăuţi, unde a 
fost Spereatu, cumpărătură de la Şteful si fraţii săi Ioan 
şi Stana – fi i lui Ionaş (menţionat uneori şi ca Ioaneş), 
fost stolnic.

Concluzia care se poate trage fără a avea cea 
mai mică îndoială, ar fi  că, primele zone locuite şi 
menţionate în cronici sunt satul Sperieţi şi satul Şoldeşti 
–  vetre care ulterior s-au extins, formând comuna 
Moviliţa.

În sprijinul celor afi rmate mai sus, stau mărturie cele 
două biserici din lemn cu hramul Biserica “Sf. Ioan 
Botezătorul” (de la Chiţcani - Moviliţa) şi “Adormirea 
Maicii Domnului” (de la Mănăstioara), ambele 
declarate monumente istorice, la care sunt lesne de 
observant similitudinile lor arhitecturale.

Există mărturii în vechile documente care atestă 
faptul că biserica de lemn “Adormirea Maicii 
Domnului” a fost donată de către Moviliţa(de astăzi) 

satului Mănăstioara (de astăzi), ea aparţinând  la 
vremea aceea satului Şoldeşti care era localizat în 
zona Văleni, mai précis în zona gospodăriei de apă a 
comunei. 

O altă mărturie despre satul Şoldeşti o găsim în 
lucrarea”Documenta România e Historica” (vol. 23 
Moldova 2 aprilie 1636), conform căreia domnitorul 
Vasile Lupu Voievod întăreşte lui Pătraşcu cămăraş, 
fraţilor şi rudelor lui, jumătate din satul Şoldeşti 
pe Zăbrăuţi, cu poieni şi curături, hotărnicite de 
Dumitraşca Gheoca Vornic cu oameni buni si bătrâni.

Cam de aceeaşi vechime ar mai fi  şi satul Diocheţi 
menţionat în documentele vremii în anul 1466 prin 
“Bodea de la Deocheati”.

Din mărturiile unor localnici contemporani, 
informaţiile care s-au transmis din generaţie în 
generaţie amintesc de drumul denumit Drumul 
Domnesc care venea de la Adjud, urca printre vii fi ind 
delimitat de “salcâmii boiereşti” şi apoi cobora în satul 
Şoldeşti prin zona Ciortoi.

În aceste condiţii se poate afi rma că, dacă în anul 
1374 existau două sate pe Zăbrăuţi, înseamnă că această 
zonă, datorită poziţiei geografi ce mai izolate faţă de 

căile principale de circulaţie, a fost populată încă din 
cele mai vechi timpuri. Descoperirile arheologice de 
la Mănăstioara, Valea Bighirului , Diocheţi – care 
cuprind elemente din toate epocile vechi ale istoriei: 
epoca pietrei, epoca bronzului, epoca fi erului, dovedesc 
existenţa aşezărilor omeneşti din timpuri imemorabile, 
întrucât menţiunile documentare apar mult mai târziu 
prin organizarea cancelariilor domneşti din perioada lui 
Alexandru cel Bun.

Istoria zbuciumată a ţării şi aşezarea ei la răscrucea 
drumurilor năvălitorilor, a diverselor popoare 
migratoare, iar apoi ca zonă de confruntare în tendinţele 

expansioniste a celor trei mari imperii: Otoman, Rus şi 
Austriac, au pus la grea încercare şi zona Zăbrăuţiului 
care a cunoscut de asemenea multe perioade de 
restrişte, de expansiune economică şi socială, suportând 
greutăţi inimaginabile de la năvălirile tătare până în 
perioada celor două războaie mondiale.

(Vom reveni în numerele viitoare cu alte mărturii 
despre frumuseţea oamenilor şi a locurilor de plaiurile 
Zăbrăuţene)

ISTORIE ŞI ACTUALITATE ÎN VIAŢA 
CREŞTINĂ ŞI SOCIALĂ A COMUNEI

Biserica monument istoric Biserica monument istoric 
“Sf. Ioan Botezătorul” de la Chiţcani“Sf. Ioan Botezătorul” de la Chiţcani

Biserica monument istoric Biserica monument istoric 
“Adormirea Maicii Domnului” de la Mănăstioara“Adormirea Maicii Domnului” de la Mănăstioara

Într-un dialog imaginar cu dragii mei consăteni, 
nu doresc să fac referire la realizările din perioada 
2004 – 2012 scursă de când sunt primar, întrucât ele se 
cunosc foarte bine deoarece s-au realizat cu ajutorul 
tuturor. Însă, toate aceste investiţii apartin comunităţii 
şi datoria noastră primordială este să ne gospodărim 
şi să le întreţinem pentru a ne bucura câ mai mult timp 
de oricare dintre ele fi e sistemul de alimentare cu apă 
curentă, fi e sala de sport sau parcul din faţa ei, fi e 
şcolile care au fost reabilitate şi modernizate, piaţa 
centrală sau piaţa de struguri, etc.

Vom continua modernizarea comunei Moviliţa 
acordând o atenţie deosebită drumurilor judeţene, 
comunale sau de interes local. Suntem conştienţi 
că asfaltarea drumurilor reprezintă o prioritate 
absolută. Trebuie să ştiţi că în ultimii 2-3 ani s-au 

făcut demersuri deosebite pentru asfaltarea drumului 
DJ 205 J  Moviliţa–Diocheţi–Panciu, drum care ne-a 
adus multe reproşuri din partea concetăţenilor noştri 
si aceasta, pe bună dreptate. S-a reuşit promovarea 
drumului pe programul PNDI  10.000 Km, fi ind adus în 
faza de contract de execuţie încheiat cu fi rma Vega din 
Galaţi, benefi ciar fi ind consiliul judeţean Vrancea. În 
momentul de faţă Proiectul este suspendat dar sperăm 
ca într-o viitoare perioadă să fi e realizat.

Tot cu scopul de a moderniza localitatea şi de a 
oferi condiţii de viaţă din ce în ce mai bune, doresc 
să informez comunitatea că suntem foarte avansaţi în 
promovarea reţelei de canalizare ape uzate la nivel 
de comună, începând cu satul Frecăţei, Trotuşanu, 
Moviliţa, Văleni, Sperieţi şi până în Diocheţi-Rediu, 
la ieşirea din Rediu urmând să se construiască staţia 
de epurare. Este de prisos a mai sublinia importanţa 
acestei investiţii întrucât ea conferă fi ecărui cetăţean 
posibilitatea să-şi construiască baie cu toaletă 
interioară, bucătărie cu apă curentă în interior, etc.  
trăind astfel intr-un mediu mai confortabil, mai curat 
şi mai sănătos. Oricum investiţia nu presupune nici un 
fel de constrângere pentru gospodarii satului deoarece 
fi ecare poate alege sau nu să se branşeze la reţeaua de 
canalizare.

Deasemenea, cu acelaşi scop de a înfrumuseţa 
mediul natural în care trăim (fi ind la ţară), intenţionăm 
să construim două parcuri de agrement în satele 
Diocheţi si Trotuşanu (întrucât în aceste sate spaţiul 
ne permite astfel de amenajări), asta însemnând bănci, 
locuri de joacă pentru copii, iluminat public, alei cu 
fl ori şi arbuşti decorativi, etc.

De câţiva ani, în condiţiile unui început timid, s-a 
organizat la râpa din satul Moviliţa o piaţă de struguri, 
în primul rând pentru a nu mai avea toamna atâta 
aglomeraţie şi mizerie în piaţa centrală a comunei. 
S-a amenajat un platou mai întins, unde sătenii îşi pot 
vinde strugurii toamna, benefi ciind de un chioşc cu 
cântar verifi cat metrologic. Intenţionăm să dezvoltăm 
şi această zonă prin astuparea în continuare a ravenei 
şi montarea unor tuburi de beton pentru scurgerea 
apelor pluviale astfel încât pe viitor prin şuvoiul apelor 
să nu mai rupă malurile sau să mai sape şanţuri. Tot 
aici, se impune cu necesitate construirea unei toalete 
pentru mulţimea care va folosi piaţa şi, pe viitor mai 
intenţionăm construirea unor boxe dotate cu aparate/
camere frigorifi ce care vor fi  amenajate în vederea 
vânzării de carne şi peşte.

Proiectele noastre însă nu se vor opri aici pentru că, 
într-o comunitate întotdeauna apar mar multe nevoi 
decât posibilităţile existente de realizare a acestora… 
dar, trebuie să se ştie că sunt om de bună credinţă, 
că îmi iubesc comuna împreună cu toţi cetăţenii 
săi şi depun toate eforturile, cât mă ţin puterile, cu 
îngăduinţa Domnului. 

DE VORBĂ CU PRIMARUL:

Primar Cristian Corneliu
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Preot Gavrilescu Petru:
S-a născut la 12 iulie 1908, în comuna Moviliţa, jud. Vrancea şi a decedat la 27 octombrie 1992 în comuna natală, 

unde este şi înmormântat.
A absolvit seminarul Teologic SF. Gheorghe din Roman în anul 1928, după care a urmat Facultatea de Teologie 

la Cernăuţi, absolvind-o în anul 1935. În perioada 01 iulie 1934 – 01 aprilie 1936 a slujit la Parohia Mărăşti, com.
Răcoasa, jud. Vrancea după care a fost transferat pentru puţin timp la Parohia Părosu , tot în jud. Vrancea.

La 01 decembrie 1938 a fost din nou  transferat la Parohia Pâsăşti, in com. Moviliţa, jud. Vrancea, la Biserica ”Sf. 
Sf. Voievozi Mihail şi Gavriil” unde a slujit , cu o întrerupere de un an (de detenţie:1948 – 1949), până la data de 08 
august 1985 când a fost pensionat. Chiar şi după pensionare, din dragoste pentru biserică şi credincioşi, a continuat 
să slujească alături de succesorul său Pr. Munteanu Ion până la deces. A fost prigonit şi arestat de mai multe ori de 
către comunişti. Cu toate că, în numele afecţiunii pe care i-o purtau, enoriaşii săi îl anunţau când se făceau razii sau 
arestări pentru a se putea ascunde, nu a putut scăpa uşor de prigoana comunistă fi ind închis la Focşani, Piteşti şi Tismana unde era o inchisoare numai pentru preoţi). A rămas 
o icoană vie în sufl etele păstoriţilor săi, fi ind şi astăzi cel dintâi pomenit pe fi ecare pomelnic de morţi care se duce la Sf. Altar.

În perioada tinereţii sale a scris mai multe poezii, talentu-i deosebit fi indu-i elogiat în cotidianul “Glasul Bucovinei” din Cernăuţi, în care la data de 05 iulie 1933 i-au fost 
publicate 3 poezii: “De-aş fi  o stea”, “Din bal” şi “Fantezie”, aceasta din urmă prezentându-vă-o în cele ce urmează:

POSTUL ŞI IMPORTANŢA LUI ÎN 
VIAŢA CREŞTINĂ

Pe drumurile vieţii noastre pământeşti sunt o 
mulţime de necazuri şi de suferinţe – toate puse la cale 
de vrăjmaşul sufl etelor: DIAVOLUL. El este izvorul 
tuturor greutăţilor şi amărăciunilor oamenilor; de el 
deci trebuie să scăpăm; pe el să-l scoatem din viaţa 
noastră şi atunci totul se linişteşte. Iar Mântuitorul ne 
spune: “acest neam de demoni nu iese decât numai cu 
rugăciune şi cu post”. (Mt.17-21,Mc.9.29)

Postul este unul dintre mijloacele de sfi nţire, de 
binecuvântare a vieţii credincioşilor şi desăvârşire 
morală. Prin post religios se înţelege reţinerea de la 
anumite mâncăruri şi băuturi –  care trebuie însoţită 
si de reţinerea de la gânduri, pofte, patimi si fapte 
rele, pentru o anumită perioadă de timp, potrivit 
rânduielilor Bisericii. Deci postul trupesc trebuie însoţit 
de postul sufl etesc. Numai în felul acesta el devine 
armă împotriva diavolului şi ispitelor lui. Postul este de 
origine şi instruire divină şi de aceea s-a practicat din 
vremuri străvechi aproape în toate religiile şi la toate 
popoarele. După unii Sf. Părinţi el îşi are originea în 
rai, prin interzicerea de a mânca din pomul oprit, dată 
de către Dumnezeu protopărinţilor noştri.

În vechiul testament, porunca postului, ca înfrânare 
de la mâncăruri şi băuturi, apare ca un postulat al legii 
lui Moise, impus de către Dumnezeu. Astfel, în Levitic 
citim: ”Aceasta să fi e pentru voi lege veşnică: în luna 
a şaptea în ziua a zecea a lunii, se posteşte şi nici o 
muncă să nu faceţi, nici băştinaşul, nici străinul care s-a 
aşezat la voi.” (Lev.16.29)  Postul era socotit ca mijloc 
de curăţire de păcate si ca armă impotriva ispitelor, în 

acest sens fi ind înţelese şi următoarele:
- Postul lui Moise în muntele Sinai, înainte de 

primirea tablelor legii, timp de 40 de zile şi 40 de 
nopţi în care “nici pâne n-a mâncat, nici apă n-a băut” 
(Ieş.34.28)

- Postul lui Daniil proorocul, timp de 3 săptămâni 
”de jale” când: “…pâine bună n-am mâncat, carne şi 
vin n-am pus în gura mea…” (Daniil 10.2-3)

- Postul lui David : “m-am îmbrăcat în sac şi am 
smerit cu post sufl etul meu”…”genunchii mei au slăbit 
de post şi trupul meu s-a istovit de lipsa untdelemnului” 
(Ps. 34.12 - 108.23)

- Postul ninivitenilor (Iona,3.5-10), etc.
În noul testament, postul este tot atât de apreciat şi 

practicat. Astfel, Mântuitorul Hristos, înainte de a-Şi 
începe activitatea Sa, S-a retras în pustie, unde a postit 
40 de zile şi 40 de nopţi (Mt.4.2, Lc.4.2) întărind postul 
prin însuşi exemplul Său şi desăvârşindu-l prin arătarea 
sensului său adevărat şi a modului în care trebuie să fi e 
practicat. (Mt.6.618)   Din Sf. evanghelii afl ăm că Ana 
proorociţa “nu se depărta de la templu, slujind noaptea 
şi ziua cu post si cu rugăciuni” (Lc. 2.37), iar Sf. Ioan 
Botezătorul “se hrănea cu lăcuste şi miere sălbatică” 
(Mc.1.6).

După exemplul Mântuitorului, postul a fost practicat 
de către Sf. Apostoli şi ucenicii lor, mai ales când se 
pregăteau pentru misiuni mai importante cum ar fi : 
alegerea pentru propovăduire şi hirotonire a lui Pavel 
sau a lui Varnava (F.A.13.3) şi hirotonirea de preoţi 
în cetăţi (F.A.14.23).  Ei au recomandat şi creştinilor 
practica postului ca obligaţie generală: “Să nu vă lipsiţi 
unul de altul decât cu bună învoială pentru un timp, ca 
să vă îndeletniciţi cu postul şi cu rugăciunea şi iarăşi să 

fi ţi împreună, ca să nu vă ispitească satana din pricina 
neînfrânării voastre” (I Cor.7.5). 

Postul poate fi :   
►   după asprimea lui: 
1. ajunare desăvârşită: cel puţin o zi întreagă nu se 

mănâncă şi nu se bea nimic;
2. aspru sau uscat: spre seară se mănâncă mâncăruri 

uscate, pâine, apă, fructe, seminţe;
3. obişnuit sau comun: se mănâncă numai mâncăruri 

de post la orele obişnuite;
4. uşor: când se dezleagă la peşte, vin, icre şi 

untdelemn.
►  după lungimea lui:
1. de o zi:
 a. miercurile şi vinerile de peste an;
 b. sărbătorile în cinstea Sf. Cruci;
 c. Tăierea capului Sf. Ioan Botezătorul;
 d. Ajunul Bobotezei
2. de mai multe zile:  cele 4 posturi de peste an.
Sf. Părinţi ai Bisericii au fost mari postitori, văzând 

postul ca pe un mijloc pentru desăvârşire şi omorâre 
a voiei trupului, spre asemănarea cu Dumnezeu şi cu 
îngerii care n-au nevoie de mâncare.

Sf.Simeon al Tesalonicului zice că: “Postul este 
lucrul lui Dumnezeu căci Lui nu-I trebuieşte hrană; 
este viaţa si petrecerea îngerească, pentru că îngerii 
sunt fără hrană; este omorârea trupului, că acesta, 
hrănindu-se, ne-a făcut morţi; şi izgonirea patimilor 
este postul căci lăcomia întărâtă patimile trupului.”

Pr. Munteanu Ion (Parohia “Sf. Voievozi Mihail şi 
Gavriil“Moviliţa)

VREDNICI SLUJITORI MOVILIŢENI
PERSECUTAŢI PENTRU DREAPTA CREDINŢĂ:

Preot Filimon Honoriu
S-a născut la 9 februarie 1901, în comuna Blăgesti, jud. Buzău.
A absolvit seminarul Teologic SF. Gheorghe din Roman în anul 1923, apoi a urmat Facultatea de Teologie la Chişinău, absolvind-o în 
anul 1927. A fost hirotonit preot la 01 ianuarie 1924 şi a slujit la Biserica “Săpunaru” din Focşani. În perioada 1938 – 1944 a mai fost 
protopop la Focşani şi redactor la revista “Oastea Creştină”.
La data de 16 iulie 1949 a fost arestat pe nedrept de către comunişti si supus la chinuri grele tocmai datorită calităţilor sale atât 
intelectuale cât şi duhovniceşti – valori care erau de nesuportat pentru un regim odios. Condamnat ulterior la 7 ani de muncă silnică 
pe motivul “uneltirii contra ordinii sociale”, a suferit cumplit în mai multe locuri de detenţie: Focşani, Galaţi, la Canal şi la Gherla.
După detenţie a slujit în Biserica “Sf. Împăraţi Constantin şi Elena” – Parohia Moviliţa, jud. Vrancea, din 1956 până în anul 1962. 
Respectat şi iubit pentru rodnica sa activitate pastoral-misionară, este pomenit şi astăzi cu dragoste de către credincioşi, aşa cum se 
cuvine după tradiţia strămoşească.
După 1962 a mai slujit 3 ani la Biserica Donie din Focşani până în 1965 când a fost pensionat. A decedat în anul 1982 la Bucureşti.

Pe cer strălucesc tremurândele stele
Ca nişte fecioare blondine zâmbind
Iar norii cu poftă se uită la ele
Şi-n braţe apoi le cuprind.
Măreţele umbre de taine sunt pline
Iar vântul prin ramuri viind
Aprinde mai tare dorinţa din mine
Şi dulci suferinţe cu lanţ mă cuprind.

Tu dormi fericită în alb pat întinsă
Şi-ţi saltă uşor feciorelnicii sâni
Şi-o candidă rază din stele prelinsă
Se varsă pe albele-ţi mâini.
O! Cum, caun hoţ aş veni a străbate
Prin curtea păzită de câini
Să intru la tine, cu chei fermecate
De-un preot de vrajă din timpii păgâni.

Bălaiele plete frumos răsfi rate
Fura-le-aş, de-a lor frumuseţe impins;
Şi buzele rumene fi -vor furate
De multă dulceaţa invins.
Pleca-voi atuncea cu-atâta comoară
Frumoasă şi dulce-ncărcat
Şi-o viaţă de pustnic, în veci solitară
Voi duce-ntr-un loc depărtat.

FANTEZIE, Gavrilescu Petru, 27 iulie 1925

Biserica Biserica 
”Sf. Voievozi Mihail şi Gavriil” Moviliţa”Sf. Voievozi Mihail şi Gavriil” Moviliţa
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Este măgulitoare propunerea d-lui Virgil 
Paraschiveanu… Să fi u dascălul săptămânii! Eu ?! 
Am strâns atâta revoltă împotriva acestei profesii în 
ultimul timp! Revoltă împotriva lipsei de coerenţă din 
sistem, revoltă împotriva maldărelor de dosare care mă 
înconjoară şi a căror efi cacitate nu o văd, împotriva 
restanţelor la facturile de utilităţi...şi totuşi practic în 
continuare această meserie... Mă tot întreb dacă e de 
vină inerţia sau vârsta. Un lucru e sigur! Iubesc copiii! 
Îmi iubesc elevii ca pe propriul copil. Îmi place să stau 
între ei, să-i văd cum vin în jurul meu şi îmi povestesc 
lucruri pe care eu nu le-aş fi  spus în viaţa mea unui 
profesor! Sunt încântată să-i descopăr în complexitatea 
lor, să le văd temerile, speranţele şi visele, talentele... 
Sunt fericită când sunt printre ei! 

Asta a fost prima parte a articolului pe care am 
scris-o cu câteva zile în urmă. Acum nu cred că mai pot 

aşeza nimic pe hârtie pentru că văd cum totul în jurul 
meu se năruie.

Nu ştiu dacă de vină e profesia sau locul în care am 
ales să trăiesc! Poate de vină sunt chiar eu, eu care 
am rămas şi la 36 de ani un copil visător. Mă mint în 
permanenţă că totul va fi  bine şi... aştept!

Care este rolul profesorului în viaţa unui elev?! În 
viaţa unui om?! Asta e tema şi nu viaţa particulară! 
Poate fi  profesorul un model, un ajutor, o persoană de 
încredere? Răspunsul ar putea fi  afi rmativ dacă s-ar 
îndeplini câteva condiţii de bază:

-  Dascălul să fi e foarte bine pregătit, atât în 
specialitate cât şi psiho – pedagogic;

-  Dascălul să fi e OM, acel Om pe care îl căuta 
fi zoful, să fi e empatic, dăruit, să-şi asume misiunea de 
apostol;

-  Să benefi cieze de timpul şi dispoziţia de a-şi 
asculta şi înţelege copiii cu care lucrează.

Stau şi mă gândesc câţi profesori mi-au marcat 
existenţa, câţi au reuşit să vadă dincolo de timiditatea 
care mă caracteriza. Privesc în urma mea şi văd fi guri 
estompate de trecerea timpului. Îmi aduc aminte de 
învăţătorul meu care în permanenţă m-a încurajat să 
mă autodepăşesc. Era atât de mândru că tot efortul 
lui era răsplătit! Dar apoi am plecat într-un colectiv 
nou, la şcoala generală şi m-am pierdut într-o clasă 
numeroasă. Din păcate, nici liceul nu mi-a oferit 
modelele şi îndrumarea de care aveam nevoie...

Facultatea, în schimb, mi-a dat încredere şi m-a 
făcut să înţeleg ce înseamnă să fi i dascăl. Acolo am 

întâlnit câţiva oameni excepţionali, dedicaţi întru totul 
acestei profesii, care îşi făceau timp să discute cu 
studenţii, să–i înţeleagă, să-i îndrume. Aşa am înţeles 
care sunt ingredientele acestei meserii. Am înţeles că 
e nevoie de respect pentru cel de lângă tine! Am tot 
încercat să mă inspir de la cei care mi-au fost alături 
timp de patru ani. 

Mă pregătesc zilnic, deşi predau din 2001, pentru 
a putea să le ofer tot ceea ce ştiu elevilor mei! Încerc 
să vorbesc cu ei, încerc să-i îndrum, să-i înţeleg, să-i 
iubesc.

Să nu credeţi că nu mai greşesc, că nu-mi ies şi eu 
din pepeni, dar apoi mă uit la ochişorii lor şi îmi revin! 
Simt în continuare că pot da mai mult , dar, uneori, 
mă izbesc de refuzul lor de a învăţa, de a asculta şi 
iarăşi mă întreb cum s-a ajuns aici. Cum de societatea 
noastră nu reuşeşte să se aşeze, să-şi fi xeze valorile 
pe care trebuie să le urmeze, când se va termina oare 
circul şi isteria care ne înconjoară? Când oare se va 
înţelege că există o diferenţă între un accident petrecut 
într-o şcoală şi normalitate? Când va începe mass 
media să-şi asume un rol iluminator, civilizator, nu plin 
de toate mizeriile , aşa cum este în prezent?? Cum de 
nu se poate gândi o reformă a învăţământului coerentă, 
care să aşeze lucrurile pe fagaşul bun? Să fi e doar 
criza de vină?! Sau faptul că gândim numai în materie 
de mape, comisii şi uităm esenţialul! Uităm care este 
menirea unui dascăl : să formeze oameni!

Director Şc. Moviliţa – Prof. Gherghinoiu Loreta

► în anul şcolar 2011- 2012: 
• Olimpiada de limba română (prof. Dabija Georgeta):
Menţiune - etapa judeţeană: Noapteş Maria - cls.a VII-a 
• Concursul de matematică – informatică (prof. 

Crăciun Ioan şi prof. Palaghe Vasile):
Locul al V lea – etapa judeţeană– cls. aV-a şi a VI-a:  

echipajul format din: Drilea Mihai, Grigoras Robert, 
Andronic Alexandra, Scurtu Mihai.

Locul al VI lea – etapa judeţeană – cls. aVII-a şi a 
VIII-a:   echipajul format din: Manolache Ştefania, 
Drilea Alexandra, Cruceanu Răzvan, Chiriac Cornel.

• Olimpiada naţională a sportului şcolar (prof. 
Enăceanu Liviu): 

Locul I – etapa judeteană – handbal băieţi 
Locul al II lea – etapa judeţeană – handbal fete
Locul al II lea – etapa zonală de la Buzău –  handbal 

băieţi 
Locul al II lea – etapa judeţeană – cros - Pascovschii 

Andreia - cls.a VI-a 
• Olimpiada de educaţie tehnologică (prof. Blaj 

Gherghina):   
Premiul I  – etapa judeţeană – Palade Gabriel - cls.a VII-a
Premiul I  – etapa judeţeană – Mihalache Alexandru 

- cls.a VIII-a

Premiul al III lea – etapa judeţeană –  Drilea 
Alexandra - cls.a VII-a

Premiul al III lea – etapa judeţeană –  Năstase Petruţ 
- cls.a V-a

Menţiune – etapa judeţeană –  Niţă Ana Maria - cls.a 
VII-a

• Concursul “Sanitarii pricepuţi“ (prof. Ichim 
Iordache): 

Locul al IV lea– faza zonală –  echipajul format din: 
Drilea Alexandra, Filip Andreea, Manolache Ştefania, 
Noapteş Maria, Niţă Ana Maria, Seciu Alina.

► în anul şcolar 2012- 2013: 
• Olimpiada de limba română (prof. Dabija Georgeta):
Menţiune - etapa judeţeană: Noapteş Maria - cls.a VIII-a 
• Concursul de matematică – informatică (prof. 

Crăciun Ioan şi prof. Palaghe Vasile):
Locul I – faza zonală – cls. aV-a şi a VI-a:  

echipajul format din: Drilea Mihai, Pâsu Andreea, Rusu 
Elena, Lupu Sebastian.

Locul I – faza zonală – cls. aVII-a şi a VIII-a:   
echipajul format din: Andronic Alexandra, Palade 
Gabriel, Noapteş Maria, Holban Ştefan.

• Olimpiada de istorie (prof. Gherghinoiu Loreta):

Menţiune - etapa judeţeană: Drilea Alexandra - clasa 
a VIII -a

• Olimpiada de educaţie tehnologică (prof. Blaj 
Gherghina):   

Locul I - etapa judeţeană - Tataru Delia (clasa a V-a) 
Locul I - etapa judeţeană - Lupu Marian (clasa a 

VIII-a)
Locul al II lea - etapa judeţeană – Drilea Alexandra 

(clasa a VIII-a)
Locul al IV lea –  etapa judeţeană – Drilea Anca 

(clasa a VII-a)
Locul al IV lea – etapa judeţeană – Niţă Ana Maria 

(clasa a VIII-a)
• Olimpiada naţională a sportului şcolar: 
Locul – etapa judeţeană – handbal băieţi (prof. 

Enăceanu Liviu)
Locul al II lea – etapa judeţeană – handbal fete(prof. 

Enăceanu Liviu)
Locul al II lea – etapa judeţeană – cros - Pascovschii 

Andreia (clasa a VII-a)
Locul I – zona Panciu – fotbal băieţi – ( înv.

Paraschiv Viorel )
Toate competitiile sportive de mai sus au fost 

organizate de către Scoala Gimnaziala Moviliţa.

Nelinişti de dascăl…

Performanţe ale elevilor moviliţeni: 

Vă prezentăm în cele ce urmează, un fragment din 
lucrarea elevei Noapteş Maria (clasa a VIII-a) cu care 
anul acesta s-a califi cat la olimpiada judeţeană de lb. 
română:

 “Idei, idei…
E o zi oarecare, deşi mereu mă aştept la ceva nou…
Iar mă doare îngrozitor capul... Ideile au început o 

nouă bătălie, când credeam că s-au împăcat.
Cum am putut fi  atât de naivă? Doar le cunosc cel 

mai bine. Eu le-am creat. Nu regret nimic, dar sunt 
normale? Voi ce părere aveţi?

- Frontul S.F a luat amploare, dar nu ne vom 
retrage! Ţipă titlul unei poezii de comedie.

- Nu aveţi nici o şansă! îl descurajează 
cuvântul”fantomă”, dintr-o poezie cu tematică horror.

- Ştiu, ne eşti cel mai mare duşman! Cum ai putut 

totuşi să te aliezi cu SF-ul? Sunteţi toţi o apă şi-un 
pământ, pură fi cţiune!

- Dar ce mi-a  fost dat să ştiu! Cel mai mare 
duşman? Aş fi  pariat pe dramatism.

- Cât despre dramatism, dacă tot ai adus vorba, 
ne-am aliat: pactul „un surâs - olacrimă”, în care 
am promis neagresiune până la momentul eliminării 
restului ideilor.

- Atunci o să râdeţi şi-o să plângeţi pe veci 
împreună!

Probabil ar trebui să le spun că se luptă degeaba, 
pentru că mă lasă mai indecisă cu fi ecare victorie. Nu 
o fac însă, pentru că mă amuză războiul lor…

De-ar şti că se luptă degeaba, ar fi  foarte supărate 
pe mine.”

 Şcoala Generală cu clasele I-VIII  Şcoala Generală cu clasele I-VIII 
MoviliţaMoviliţa
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O regulă de aur în cadrul medicinei de familie ~ şi 
a medicinei în general ~ ne spune că este mai uşor şi 
mai bine să previi decât să tratezi. Iată de ce Ministerul 
Sănătăţii a iniţiat o campanie de o deosebită importantă 
pentru o viată sanatoasă, prin proiectul „ Instruire si 
prevenţie pentru o viaţă sanatoasă”, sub sloganul „ 
Un control la timp înseamnă mai mult pentru viata 
ta!” În cadrul acestei campanii se trage un semnal de 
alarmă inclusiv in privinţa a două tipuri de cancer care 
afectează pacienţii din Romania: cancerul de colon si 
cancerul de col uterin. In România, cancerul de colon 
determină peste 5000 de morţi, femei si barbaţi, anual; 
în ceea ce priveşte cancerul de col uterin, România se 
situează pe locul 3 in U.E. la mortalitate. Dincolo de 
aceste statistici alarmante, ceea ce trebuie să înţelegem 
este că, în faza incipientă - de debut - cancerul de col 
uterin si cel de colon nu prezintă simptome, dar dacă 
sunt descoperite la timp, pot fi  tratate si chiar vindecate. 
De aceea un control efectuat la timp, si efectuarea unor 
teste precum testul FOBT sau testul Babes-Papanicolau, 
ne pot salva viaţa.

Dr. Turda Mariana (Dispensarul Moviliţa)

Odată cu începerea lucrărilor  agricole, mulţi cetăţeni 
primesc in gazda zilieri pentru prestarea acestor 
activitati. In acest sens lucratorii Postului de Politie 
Movilita le recomanda celor ce gazduiesc la domiciliu 
zilieri pentru a nu deveni victime sa aiba in vedere 
urmatoarele:

• Prezentaţi-vă cu persoana gazduită la sediul 
postului de poliţie Moviliţa pentru a fi  luată în evidenţă 
şi pentru a fi  verifi cată în bazele de date ale poliţiei. 

• Fiţi atenţi la orice imprejurare să nu pierdeţi sau să 
vi se fure cheile de la locuintă. Dacă vi s-a întamplat 
schimbaţi imediat sistemul de inchidere al uşii.

• Nu daţi detalii despre bunurile pe care le deţineţi în 
locuintă.

• Nu lasati la vedere bani, bijuterii si alte bunuri de 
valoare care tenteaza 

• Persoanele singure sau în vârstă sunt sfătuite să nu 
gazduiască persoane necunoscute, iar in cazul in care 
apelează la ajutorul lor să-şi ia măsuri suplimentare de 
precauţiue.

• Aveţi grijă să nu consumaţi alcool împreună cu 
zilierii, iar dacă le oferiti lor spre consum nu exageraţi 
cu cantitatea.

• Evitaţi confl ictele, încercaţi pe cât posibil să 
nu intraţi in discuţii contradictorii cu persoanele 
menţionate anterior.

• Reţineţi cât mai multe semnalmente ale celui 
găzduit  (inaţime, trăsături ale feţei, particularităţi în 
vorbire sau comportament).

Conform legislatiei in vigoare persoana care 
gazduieste o altă persoană, în mod neîntrerupt, pe o 
perioada mai mare de 15 zile, are obligaţia de a anunţa 
poliţia sau serviciul public comunitar de evidenţă a 
persoanelor de la locul unde este situat imobilul.

În cazul în care nu se procedează conform legii, 
persoana care găzduieşte primeste o amenda intre 75 - 
150 RON.

Dacă întâmpinaţi probleme apelati cu încredere la 
Postul de Poliţie sau sunaţi la 112

ATENŢIE!
În ultima perioadă a crescut îngrijorător numărul 

înşelăciunilor comise prin intermediul telefoniei 
mobile. În general, persoanele în vârstă cad victime 
unor escroci. Aceştia trimit mesaje prin care anunţă că 
apelaţii sunt câştigătorii unor premii mari în bani sau 
obiecte, ori se prezintă ca rude apropiate (fi u/nepot) 
implicate în accidente de circulaţie ori alte incidente, 
solicitând în acest sens expedierea unor sume mari de 
bani pentru rezolvarea acestor situaţii critice în care se 
afl ă.

 Vă rugăm nu mai daţi curs unor astfel de 
apeluri sau mesaje fără o verificare atentă a celor 
semnalate!
 PUTEŢI FI VICTIMA UNOR ESCROCI !!!
VĂ RECOMANDĂM:
Manifestaţi prudenţă  şi verifi caţi dacă ceea ce vi se 

comunică prin telefon este adevărat prin informare la 
serviciile de informaţii clienţi de la operator ;

NU daţi dovadă de credulitate atunci când suneţi 
contactat telefonic de persoane care pretind a fi  
reprezentaţi ai diferitelor fi rme ;

NU daţi curs solicitărilor venite din partea 
persoanelor pe care le cunoaşteţi doar prin intermediul 
telefonului;

NU achitaţi niciodată sume în avans pentru ridicarea 
unor premii;

NU comunicaţi niciodată informaţii personale 
confi denţiale (CNP, serie buletin, conturi bancare, 
parole, etc); 

Sunaţi la compania de telefonie mobilă - 
Departamentul de Relaţii cu Clienţii – verifi caţi 
veridicitatea promisiunilor;

În situaţia în care sunteţi contactat de o persoană care 
pretinde că vă este rudă şi solicită sume de bani pentru 
rezolvarea unor probleme grave, apelaţi imediat ruda 
respectivă ( pe numărul pe care îl cunoaşteţi) pentru a 
verifi ca aspectele aduse la cunoştinţă telefonic.

Ag. Şef  Pavel Nicu, Şef Post Poliţia Moviliţa

POLIŢIA MOVILIŢA VĂ INFORMEAZĂ: POLIŢIA MOVILIŢA VĂ INFORMEAZĂ: 
Stimaţi cetăţeni, Stimaţi cetăţeni, 
PAZA BUNA TRECE PRIMEJDIA REA!PAZA BUNA TRECE PRIMEJDIA REA!

Agenda Medicală
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Comuna Moviliţa, deşi foarte veche, se numără, 
din păcate, printre acele localităţi în care tradiţiile 
strămoşeşti aproape că s-au risipit de tot în negura 
vremii. Portul popular al străbunilor noştri a fost 
abandonat prea uşor în favoarea celui modern; iar 
obiceiurile se pierd de asemenea, pe zi ce trece, sub 
invazia modernizării occidentale.

Nimic de zis împotriva progresului; e chiar necesar 
şi util; noi însă trebuie să ne folosim de acesta pentru 
a avea un trai mai bun, mai uşor şi mai frumos, dar 
rangul de cinste să-l păstrăm valorilor autentice, 
precum gospodarul adevărat care îşi ţine locul în capul 
mesei deşi îşi primeşte cu toată ospitalitatea musafi rii. 
Singuri ne descredităm dacă lăsăm ca, pe scara noastră 
de valori, plasticul să detroneze lemnul, sau nailonul 
şi sinteticele să declaseze pânza de in ori de borangic 
trudite pe vremuri cu-atâta sudoare... 

Se cuvine să ne bucurăm şi să benefi ciem de tot 
fastul societăţii moderne, dar, fără a ne distruge, 
neglija sau întina trecutul. Acesta ne dă valoare şi tărie 
numai dacă noi îi asigurăm continuitatea păstrându-i 
simplitatea şi veridicitatea; orice “cosmetizare” îl poate 
trece foarte uşor în zona derizoriului sau a kitsch-ului 
(chiciului). 

Oameni buni, noi suntem de veacuri pe meleaguri 
zăbrăuţene; strămoşii ne-au fost pomeniţi în analele 
istoriei încă de la 1374; ne tragem din răzeşii lui Ştefan 
cel Mare... şi, de vreme ce trăim aici de atâta amar 
de vreme înseamnă că înaintaşii noştri erau oameni 
credincioşi, statornici şi vrednici... aceia prin care s-a 
născut Mioriţa... A nu mai vorbi despre ei, înseamnă a-i 
desconsidera...; a lăsa ca memoria lor să dispară odată 
cu timpul, e ca şi cum ne-am pierde identitatea. ...şi-
atunci cum vom mai şti cine suntem?!...

Haideţi să învăţam de la occidentali şi cum/cât de 
bine se conservă fi ecare “petic de istorie”... La ei, în 
locurile pline de însemnătate ale trecutului, pe lângă 
un obiectiv ultra modern se poate lesne întâlni, deloc 

întâmplător, câte o “ruină” bine conservată si riguros 
protejată, cu siguranţă inclusă în vreo hartă turistică. 
Cu cât este mai veche, orice mărturie devine tot mai 
valoroasă în timp.

La noi, singura clădire foarte veche care a dăinuit 
până în zilele noastre, spre lauda consătenilor din 
Sperieţi, este Biserica “Sf. Ioan Botezătorul” de la 
Chiţcani declarată ca monument istoric din sec. al 
XVII-lea, dar care, după mărturiile transmise pe cale 
orală de către localnici, ar data de prin anul 1470. În 
rest, nu mai există în comună nici o casă, nici un bordei 
(bine conservate) de-ale vechilor răzeşi; de aceea 
trebuie să scoatem la iveală tot ce-a mai rămas din 
lucrurile lor, punând în evidenţă hărnicia şi dibăcia cu 
care aceştia şi-au dus aici, odinioară, traiul.

Aşadar, vă învit la un exerciţiu de “neuitare” pentru 
a fi  urmaşi destoinici ai neamului nostru şi împreună 
haideţi să redescoperim şi să conservăm acea “veşnicie” 
care, neîndoielnic, ”s-a născut la sat”! 

Copiii să fi e interesaţi în a dezvălui şi a învăţa 
colinde, doine sau cântece populare vechi, să se 
întreacă în a ni le cânta cu scopul de a aduce emoţie şi 
bucurie în inimile celor din jur şi nu din costrângere 
sau cu teama de a fi  ironizaţi de către cei care nu ştiu 
să aprecieze aceste valori bine plăcute lui Dumnezeu. 
Părinţii să-i susţină şi să-i încurajeze în revigorarea 
obiceiurior noastre tradiţionale, dându-le propriul 
exemplu şi insufl ându-le respectul care se cuvine 
acestora. Ei înşisi să nu mai facă preşuri/cârpe ordinare 
din vechile ţesături manuale sau din pânzele cusute 
cândva cu atâta-ndemânare pentru a fi  atârnate pe perţii 
odăilor... Iar bunicii, de asemenea, să-şi încânte nepoţii 
cu dansuri, meşteşuguri şi datini străvechi pentru ca 
aceştia, îndrăgindu-le, să¬-şi dorească perpetuarea lor 
în timp; chiar dacă nu le vor practica în mod curent, e 
foarte important să le aprecieze şi să le înveţe ca să le 
poată transmite cu plăcere mai departe.

Să păstrăm cu dragoste si consideraţie memoria 

străbunilor noştri amintindu-ne, după cum spunea şi 
B.P. Haşdeu, că:  ”trecutul este uşa viitorului”.

Dragi tineri,
Învăţaţi, învăţaţi şi iar învăţaţi!... citiţi si studiaţi 

peste măsură pentru a fi  cei mai buni, mereu 
învingători, imbatabili!...  fi ţi credincioşi, cinstiţi şi 
oneşti!  ... şi nu vă ruşinaţi de tradiţii şi de muzica 
populară! Încercaţi să le îndrăgiţi, să le redescoperiţi şi 
să le transmiteţi în forma lor neaoşă, pentru că numai 
aşa ele vă vor păstra contactul cu înaintaşii voştri – 
acele rădăcini adânci care vă dau vigoare şi unicitate, 
ţinându-vă semeţi în vâltoarea acestor  vremuri atât 
de schimbătoare. Dansuri moderne veţi învăţa, cu 
siguranţă, mult mai uşor, într-o societate atât de 
occidentalizată, dar nu uitaţi că cel mai iscusit căutător 
apreciază mai ales originalitatea şi autenticitatea.

Cu cât veţi reuşi s-atingeţi culmi mai înalte (în 
societate), cu atât vă veţi aprecia mai mult moştenirea 
culturală pentru că ea vă va spori strălucirea dacă veţi 
şti să o prezentaţi cu măiestrie şi cu demnitate.

Este o datorie de onoare, pentru noi toţi, să ne 
salvăm neamul de la “uitare”!

Cristian Claudia 

SĂ REÎNVIEM TRADIŢIILE POPULARE
PENTRU A ÎNVĂŢA SĂ FIM VEŞNICI

• Locul al II lea – secţiunea Grupuri Vocale – la Festivalul Concurs Interjudeţean “Comoara 
Vrancei” de la Năruja – Ediţia a XXX-a, 2012

• Menţiune –  secţiunea Solişti Vocali – Cristina Turcu (sat Trotuşanu) – la Festivalul Concurs 
Interjudeţean “Comoara Vrancei” de la Năruja – Ediţia a XXX-a, 2012

• Locul al II lea – secţiunea 10 – 18 ani – la Festivalul  Interjudeţean al Ansamblurilor Folclorice 
Tradiţionale “Pe plaiul Tojanului” de la Paltin – Ediţia a XLV-a, 2012

Graţie acestor rezultate “Rapsozii Moviliţei” au fost invitaţi şi la alte festivaluri (ex: Fest. 
Folcloric “Baba Vrâncioaia” de la Bârseşti, etc.), iar în data de 15 sept. 2012, la Muzeul Naţional 
al Satului Dimitrie Gusti din Bucureşti, au adus mare cinste comunei Moviliţa susţinând un 
spectacol deosebit alături de Ansamblul “ Ţara Vrancei” din Focşani, la sărbătoarea: “Ziua Crucii 
– Cârstovul Viilor” unde au evoluat numai ansambluri folclorice profesioniste atât din ţară cât şi 
din străinătate.

Performanţe ale grupului folcloric “Rapsozii Moviliţei”
- îndrumător, Cristian Claudia -

Componenţa grupului folcloric “Rapsozii Moviliţei” în 2012: Tătaru Delia (sat Sperieţi), Nemţeanu Alexandra (sat Sperieţi), Urzică Alina (sat Moviliţa), Niţă Ana Maria 
(sat Moviliţa), Ursu Alexandra (sat Moviliţa), Ristache Lorena (sat Moviliţa), Manolache Ştefania (sat Moviliţa), Mardareţ Simona (sat Moviliţa), Novac Cristina (sat 
Trotuşanu), Mistodiniş Cătălina (sat Moviliţa), Turcu Cristina (sat Trotuşanu), Seciu Alina (sat Moviliţa), Ciubotaru Cosmina (sat Diocheţi), Grigoraş Anca (sat Moviliţa), 
Lupu Mădălina (sat Trotuşanu), Burlacu Ludmila (sat Moviliţa), Mocanu Roxana (sat Moviliţa).


