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Prefață 

Localitatea Sîntana de Mureș, este un sat având o populație de 3341 locuitori în 

2012, centru de comună la care aparțin și satele Bărdești, Chinari și Curteni, așezată 

la o distanță de 5 km de municipiul Tîrgu Mureș, reședința județului Mureș, comună 

suburbană, România, sud-estul Europei. Este străbătută de paralela de 46°57' 

latitudine nordică și meridianul 24°55' longitudine estică. Satul este atestat 

documentar la 1332 sub topicul „Sancta Anna”, în anul, 2018, împlinind 686 de ani 

de atestare documentară, mândrindu-se cu un trecut glorios. După cum ne confirmă și 

documentele studiate în vederea conceperii lucrării, populația localității, pe lângă 

munca de zi cu zi pe ogoare, pentru existență, a participat alături de întregul popor la 

mișcările social-naționale pentru un trai mai bun, pentru drepturi și libertăți, pentru 

unitate națională. Tradițiile istoriografiei noastre scot în evidență importanța studierii 

fiecărei așezări omenești. Pornind de la acest deziderat, ca și de la sugestia d-lui 

primar independent Dumitru Moldovan, ales în 2016, am socotit ca o înaltă îndatorire 

cetățenească, evidențierea printr-o încercare de monografie a localității Sîntana, într-o 

carte, a tot ce a fost mai semnificativ de-a lungul istoriei în această parte a 

Transilvaniei. Două lucrări rămase în manuscris, una a doamnei profesoare de istorie-

geografie Lucica Puni „Monografia localității Sîntana de Mureș” (1998), alta a 

parohului Ioan Moldovan „Monografia parohiei ortodoxe române Sîntana de Mureș” 

(1980) au stat și ele la baza documentării.  

Realizarea lucrării nu a fost o muncă ușoară, având în vedere multitudinea de 

documente și lucrări care a trebuit să fie consultate și interpretate. Munca a început 

prin stabilirea unui plan al lucrării pe capitole, iar capitolele pe subcapitole, în funcție 

de factorul analizat, respectând cronologia evenimentelor. A urmat documentarea 

la: Arhivele Statului-Mureș Bibleoteca Județeană Mureș, Biblioteca Teleki, Primăria 

Sîntana. Suntem conștiente că nu am putut cuprinde totul în această lucrare că poate fi 

dezvoltată și continuată. Avem speranța de a fi lăsat ceva util sântănenilor, cu care să 

se mândrească peste timp, să fie sursă de documentare pentru activități cultural-

patriotice. Prin această carte așezarea noastră se va face cunoscută în țară, iar prin 

Internet, Biblioteca digitală Mureș în întreaga lume. 

Mărioara ROGOZAN-MOLDOVAN, Lucica PUNI 


