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 DOCUMENT  EXTERN 
 

COMUNICAT DE PRESĂ 

Lansare de carte la Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba – „Evacuarea, o umbra peste 
Moisei” 

 
În data de 4 octombrie 2021, ora 17:00, va avea loc în Grădina Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba, 
lansarea cărții „Evacuarea, o umbra peste Moisei”, autor Dragomir Vlonga. Carte va fi prezentată de 
profesoara Daniela Floroian. Evenimentul de lansare este organizat de Consiliul Județean Alba și de 
Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba iar activitatea face parte din programul 3 ANIMAȚIE 
CULTURALĂ/3.17 Lansări și prezentări de carte. Evenimentul se va desfășura cu respectarea normelor legale 
în vigoare, privind măsurile de prevenire și combatere a răspândirii coronavirusului.   
 
La reușita acestui demers editorial și-au adus contribuția autorul lucrării, teologul și jurnalistul Dragomir Vlonga 
și o serie de personalități ale culturii albaiuliene cum ar fi regretatul filolog Victor Făt, istoricul militar col. în 
retragere Contantin G. Gomboș și Gheorghe Anghel, doctor în istorie. 
 
Dragomir Vlonga este născut în Moisei, în 14 mai 1944, este jurist și teolog, cu preocupări publicistice  iar 
familia sa a fost evacuată în localitatea Rozavlea, de pe Valea Izei. În „Cuvânt înainte”, autorul scrie: 
„Conținutul cărții nu-mi aparține, niciun cuvânt, nicio propoziție, nicio frază. În carte am scris întocmai cum mi-
au povestit cele 49 de personaje, respectând întocmai și limbajul, fără nicio modificare adăugire sau suprimare 
de cuvinte. Contribuția mea constă în ideea și activitatea de culegere de informații, redactare și coordonare a 
acestei cărți”. 
 
Cartea restituie o pagină din istoria locală a Moiseiului, din timpul celui de al Doilea Război Mondial. 
Evenimentul s-a produs în momentul în care frontul războiului de eliberare a teritoriului României s-a apropiat 
de Maramureș și de localitățile din vecinătatea localității Moisei. Autoritățile maghiare și germane nădăjduiau 
să oprească trupele române și sovietice pe linia Carpaților sau măcar peste linia munților Gutâi, Oaș și Țibleș, 
obligându-i pe locuitorii comunei Moisei și ai altor localități din jur să se refugieze în munți sau să plece în 
localitățile de pe Valea Izei. Până în anul 1944, Maramureșul a fost ocupat de Ungaria, prin Dictatul de la 
Viena din 30 august 1940, locuitorii fiind constrânși să îndure rechiziții de animale, atelaje și alte bunuri 
materiale de care avea nevoie războiul. Evenimentele vremii au marcat puternic comunitatea din Moisei și din 
localitățile învecinate, iar cartea este o pagină de istorie adevărată, din vara-toamna anului 1944. 
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