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Întâlnirea cu Isus

Pr. Dan Groza

Religie

Tristeţea, durerea sunt 
mari atunci când cineva încă 
în floarea vârstei pleacă din 
lumea celor vii. Păcat de 
el, spunem, doar avea viaţa 
în faţă, cine ştie ce i-ar fi 
oferit viitorul, câte bucurii, 
satisfacţii şi împliniri. De ce 
a trebuit să cunoască bucuria 
existenţei dacă moartea l-a 
scos de pe băncile vieţii? 
De multe ori, în asemenea 
cazuri aproape că îl certăm pe 

Dumnezeu, dacă ne iubeşte de ce nu trimite îngerii să 
păzească porţile vieţii noastre? 

Asemenea gânduri au fost şi în sufletele acelora 
care l-au condus pe ultimul drum pe unicul fiu al 
văduvei din Naim. Înmormântarea s-ar fi derulat în 
mod obişnuit dacă cortegiul funerar nu s-ar fi întâlnit 
cu Isus. Nu cred că a fost o pură întâmplare. El a ştiut 
ce înseamnă  moartea unui tânăr. 

Dacă moartea bate la uşa vieţii nu aşteaptă  
să-i spunem intră, vine nechemată, de multe ori pe 
neaşteptate. În cazul învierii tânărului din Naim, Isus 
doreşte să ne atragă atenţia asupra unui fapt inedit. 
Nu numai moartea bate la uşa vieţii noastre, ci şi Isus, 
doreşte să fie primit. În cartea apocalipsei citim: Iată, 
Eu stau la uşă şi bat, dacă aude cineva glasul Meu 
şi deschide uşa voi intra la el, voi cina cu el şi el cu 

Mine. Isus de nenumărate ori spune că moartea nu 
este ultima staţie din viaţa noastră. În textele liturgice 
ne rugăm: Viaţa noastră se schimbă, dar nu sfârşeşte, 
sufletul nostru are un sălaş veşnic în ceruri.

Învierea tânărului din Naim ne atrage atenţia nu 
numai asupra vieţii şi a morţii. În Biblie citim nu numai 
despre moartea fizică, mai periculoasă este moartea 
sufletului, care este rezultatul păcatului. Acest pericol 
ne pândeşte pe toţi, mai ales pe cei tineri care nu din 
vina lor, ci a părinţilor, a societăţii, a anturajului nu se 
întâlnesc cu Isus. 

Oraşul Naim este şi la noi nu numai în Israel. Isus 
de aceea umblă pe străzi şi doreşte să se întâlnească cu 
tinerii. Doreşte să le dăruiască  învăţătura, dragostea 
şi harul Său. Prin biserică doreşte ca ei să aibă o viaţă 
plăcută lui Dumnezeu. 

Mulţi îi condamnă pe tineri pentru faptele lor 
nu tocmai cele mai bune, condamnă stilul lor de viaţă, 
neglijăm faptul că ei au nevoie de ajutor. Nu trebuie 
să uităm că viaţa, societatea, spiritul acesteia, anumite 
canale de televiziune, showbizul sunt influenţate de 
adulţi. Cine otrăveşte tinerii cu droguri şi etnobotanice? 
Cine este de vină că mulţi tineri ajung pe stradă? Cine 
trebuie să conducă pe tineri la Dumnezeu?

Ce trist este când tinerii vin la preot şi doresc 
să se căsătorească, dar ei nu ştiu nici Tatăl Nostru,  cu 
toate că părinţii şi naşii au promis la botez că îi vor 
creşte să fie buni creştini. Isus a înviat pe tânărul din 
Naim, dar doreşte să-i învie şi pe cei al căror suflet 
este mort. Fiecare liturghie, Sfânta Scriptură, orele de 
religie, diferite întruniri au scopul de a ajuta pe tineri 
să pornească pe calea credinţei.

Întâlnirea cu diferiţi oameni are o influenţă 
deosebită, de multe ori poate să ne schimbe viaţa. 
Întâlnirea cu Isus este asemenea unei renaşteri 
sufleteşti. 

Numai cel ce se naşte din apă şi Duhul Sfânt 
poate să intre în Împărăţia Cerurilor. Din dragostea 
părinţilor ne-am născut la viaţă, dar din dragostea lui 
Dumnezeu ne naştem la viaţa dumnezeiască.

Idealul omului deosebit la vechii greci era 
bărbatul cu trup şi suflet frumos.

Idealui omului perfect în Sfânta Scriptură 
este sufletul frumos al cărui model de viaţă este 
Mântuitorul Isus. Sufletul frumos, o morală şi o 
viaţă curată, armonioasă, aceastea sunt adevărata 
capodoperă a lui Dumnezeu. În muzeul său din 
ceruri El nu are nevoie de sculpturi din marmură, de 
picturi deosebite, de actori. În ceruri sunt duse doar 
sufletele frumoase.

Preoţi, părinţi, profesori, cel mai important ce 
puteţi să faceţi  şi trebuie să faceţi  este să conduceţi 
pe tineri la Isus. Doar astfel pot deveni sufletele 
frumoase şi îşi pot găsi fericirea.
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- Stimate domnule 
Nicolae Crăciun, sunteți, 
iată, la un nou mandat 
de primar. Cu ce gân-
duri îl începeți?

- În primul rând 
vreau să le mulţumesc 
tuturor celor care m-au 
votat şi să-mi exprim în 
egală măsură şi respectul 
pentru cei care au vo-
tat ceilalţi candidaţi. 
De fiecare dată când au 
loc alegeri, candidaţii 
intră într-o competiţie, 
care a fost una extrem 
de civilizată la Cenad. 
Consider că, din acest 

punct de vedere, Cenadul este un bun exemplu, nu au 
existat atacuri la persoană, denigrări sau alte manifestări 
care să păteze imaginea comunei. Alegerile au trecut, a 
fost constituit noul Consiliu Local şi trebuie să ne vedem 
în continuare de treabă. Niciodată nu am făcut anumite 
calcule de genul - ce se întâmplă până la alegeri şi ce 
se întâmplă după alegeri, dimpotrivă, am gândit totul ca 
pe un proces continuu, indiferent de rezultatul alegerilor. 
Însă vreau să-i asigur pe toţi cenăzenii că voi face tot ce 
ţine de mine pentru dezvoltarea localităţii, aceasta fiind 
şi cea mai importantă misiune a mea, având în vedere că 
votul pe care l-am primit mă obligă. 

- Cum arată raportul dvs. ca primar după final 
precedentului mandat?

- Fiind la al cincilea mandat, am acumulat o oarec-
are experienţă şi ştiu ce pot să promit şi ce nu pot promite 
în campania electorală. În acest sens, de data aceasta nu 
am făcut nici o promisiune, având în vedere faptul că 
investiţiile în curs sunt destul de costisitoare şi nu pot 
prognoza o dată certă de finalizare a lor. De aceea, bugetul 
local va fi afectat de aceste investiţii şi nu vreau să induc 
cetăţenii în eroare. Obiectivul primordial promis în 2012 
a fost finalizarea Casei de Cultură, obiectiv care se va fi-
naliza în toamna acestui an. 

- Care sunt principalele obiective pe care vi le-
ați propus pentru următorii patru ani și aici vă rog să 
răspundeți pentru fiecare problematică în parte, înce-
pând cu socialul și terminând cu economicul?

- Principalele obiective pentru perioada 2016-2020: 
Infrastructură rutieră: 
- Asfaltarea a 9 km de străzi 

„Vreau ca la terminarea mandatului să las o zestre 
de care să putem fi mândri“

Interviu cu dl Nicolae Crăciun, primarul comunei Cenad

- Pistă de biciclete în intravilan 
- Amenajare drumuri de exploatare în extravilan 

- 9,2 km 
Infrastructură de apă – canal: - Reabilitarea a 16 km 

de apă cu staţie de tratare 
- Extindere canalizare - 18 km 
Aceste două obiective vor fi realizate de către 

Operatorul Regional - S.C. AQUATIM S.A. 
Infrastructură culturală: - Finalizarea lucrărilor la 

Casă de Cultură 
- Amenajarea spaţiului de lângă Casa de Cultură 

(teren de sport în aer liber, scenă şi platou pentru diverse 
evenimente). Amândouă obiective vor forma un Complex 
cultural-sportiv. 

În ceea ce priveşte domeniul social, datoria noastră 
este să le asigurăm celor în drept toate prestaţiile sociale. 

Infrastructura școlară şi preşcolara va trebui 
doar întreţinută anual, investiţiile mari fiind realizate 
în anii precedenţi. 

Toate aceste obiective vor trebui corelate cu 
bugetul local. Bugetul local este unul foarte echilibrat la 
ora actuală, nu avem datorii, avem suficienţi bani pentru 
terminarea lucrărilor la Casă de Cultură şi la Complexul 
Cultural. De asemenea, sper că la sfârşitul anului 2016 să 
avem un excedent bugetar pe care să-l folosim chibzuit în 
anul următor. 

Pentru mine personal, bugetul este prioritatea 
numărul unu, nu vreau să îndatorez comuna, vreau să 
lucrăm serios în ceea ce priveşte achitarea facturilor 
şi cel mai important aspect îl constituie plata la timp a 
salariilor pentru angajaţi. N-aş putea să-mi închipui con-
tinuarea activităţii la Primărie, ştiind că oamenii nu sunt 
plătiţi la timp. 

- Un rol esențial în dezvoltarea unei localități îl 
au cofinanțările prin diverse programe de profil. Ce 
proiecte derulați? Ce intenții aveți în următorii ani în 
acest sens?

- Începând cu anul 2014 a pornit o nouă perioa-
da de finanţări nerambursabile, pe diferite tipuri de 
Măsuri. Ceea ce ne interesează pe noi îndeosebi este 
accesarea Măsurii 7.2 din cadrul Programului Naţional 
de Dezvoltare Rurală, care ne dă posibilitatea extinderii 
reţelei de asfalt cu 9 km. O altă Măsură importantă din 
cadrul aceluiaşi Program este Măsura 4.3 - Amenajare 
drumuri de exploatare în lungime de 9,2 km, prin care se 
doreşte preluarea traficului rutier al tractoarelor de pe DN 
6 şi dirijarea lui pe drumuri de exploatare. 

De asemenea, vom accesa un proiect prin Grupul 
de Acţiune Locală Triplex Confinium Sânnicolau 



Cenăzeanul nr. 2/2016 4

Mare, la ora actuală nu ştim exact ce Măsuri se vor 
finanţa deoarece Strategiile de Dezvoltare a acestor 
G.A.L. – uri sunt supuse aprobării. 

Aş vrea să remarc totuşi un aspect deosebit de 
important în derularea fondurilor europene și anume: 
toate Măsurile lansate vizează dezvoltarea prioritară 
a localităţilor unde nu au fost realizate investiţii, asta 
înseamnă că localităţi ca Cenadul vor avea punctaje mai 
slabe la evaluare şi implicit şanse mai mici de reuşită. 
Tocmai de aceea suntem cu un ochi pe fonduri europene şi 
cu celălalt pe fonduri guvernamentale şi buget local. 

- Cum vedeți dvs., ca primar P.N.L., relația cu un 
Consiliu Județean dominat de P.S.D.? Dar cu consilie-
rii din Consiliul Local Cenad?

- Niciodată nu am avut relaţii tensionate cu Consiliul 
Judeţen sau cu Consiliul Local. La ora actuală nu se 
cunoaşte încă (28 iunie 2016, n.r.) cine va fi preşedintele 
Consiliului Judeţean Timiş şi cine va avea majoritatea în 
acest Consiliu. Faptul că nu primim poate atâţia bani ca şi 
primarii la putere nu ne opreşte în a realiza anumite obiec-
tive. Un exemplu în acest sens ar fi acela că unitatea noastră 
a avut excedent la finele anului 2015 suma de 3.000.000 lei 
şi cred că nu mai trebuie să adaug nimic . 

Relaţia cu consilierii locali este una deosebită care se 
bazează pe respect, seriozitate. În mandatul recent încheiat  
nu am avut proiecte de hotărâri respinse. Dacă proiectele 
supuse dezbaterii Consiliului Local sunt corecte, nu văd 
nici un motiv ca ele să fie respinse. De asemenea, domnule 
Baiski, cred că v-aţi lămurit într-o oarecare măsură asupra 
modului nostru de lucru. 

Ceea ce pot asigura cenăzenii este faptul că toate 
proiectele vor viza dezvoltarea localităţii şi în nici un caz 
nu vor răspunde unor interese private. 

- La final, câteva gânduri pentru cenăzeni...
- Le doresc tuturor cenăzenilor să fie sănătoşi, să 

investească în continuare în proprietăţile lor şi îi asigur că 
vor fi sprijiniţi cu tot ce ne stă în putinţă. Vreau ca la termi-
narea mandatului în anul 2020, deci după 20 ani, să las în 
urmă, împreună cu toţi angajaţii, foştii şi actualii consilieri 
locali, o zestre de care să putem fi mândri.

Hotărâri ale Consiliului Local 
al comunei Cenad

De la precedenta apariție a revistei „Cenăzeanul“ 
și până la predarea la tipar a numărului de față, Consiliul 
Local a aprobat următoarele hotărâri:

Miroslav Marianuț

Facem precizarea că documentele în cauză se pot 
consulta pe larg la sediul Primăriei Cenad, precum și pe 
site-ul oficial al comunei, www.cenad.ro

• Hotărârea nr. 29 din 25.04. 2016 privind trecerea 
imobilului din comuna Cenad, înscris în CF 400111, nr. 
top 42-43 din proprietatea privată în proprietatea publică 
a comunei. 

A consemnat: Dușan Baiski

• Hotărârea nr. 30 din 25.04.2016 privind modifi-
carea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public 
al comunei Cenad, judeţul Timiş.

• Hotărârea nr. 31 din 11.05.2016 privind modi-
ficarea unor suprafeţe din categoria drumuri de exploa-
tare agricolă DE, respectiv intabularea acestora în Cartea 
Funciară, cuprinse în  inventarul bunurilor care aparţin do-
meniului public al comunei Cenad, judeţul Timiş.

• Hotărârea nr. 32 din 23.05.2016. privind rectifi-
carea bugetului local Varianta  a  II-a.

• Hotărârea nr. 33 din 23.05.2016 privind aprobarea 
Studiului de Fezabilitatea pentru ,,Amenajare drumuri de 
exploatare agricolă în comuna Cenad, județul Timiș” şi a 
indicatorilor tehnico-economici

• Hotărârea nr. 34 din 23.05. 2016 privind imple-
mentarea proiectului ,,Amenajare drumuri de exploatare 
agricolă în comuna Cenad, județul Timiș”.

Constituirea noului 
Consiliu Local Cenad

Urmare a votului cenăzenilor în cadrul alegerilor lo-
cale din 5 iunie a.c., la ședința din 24 iunie 2016 a Consili-
ului Local Cenad au fost validați, prin H.C.L. nr. 2/2016 
privind validarea mandatelor consilierilor locali, iar prin 
H.C.L. nr, 3/2016 privind declararea constituirii Consili-
ului local, următorii aleși:

Bălan Gheorghe - P.N.L. 
Cornut Gheorghe - B.U.N. 
Fazekas Ioan - P.S.D.
Giuricin Carmen - U.N.P.R. 
Jura-Stoia Carmen Violeta - P.N.L.                                                                                              
Mizu Felicia - P.N.L.                              
Mizu Ioan-Florin - P.N.L.    
Olaru Diana-Claudia - P.S.D.                         
Pâţ Marius - P.N.L.                                                                             
Sopon Cristian - P.N.L.                           
Stefanovici Vasa - P.N.L.                                
Vaidovici Mihai - U.D.M.R.
Vincău Radu-Eugen - U.N.P.R.

La ceeași ședință, prin H.C.L. nr. 4/2016 privind 
alegerea preşedintelui de şedinţă, a fost ales pentru o 
perioadă de trei luni Cornut Gheorghe. În fine, prin 
H.C.L. nr. 5/2016 privind alegerea viceprimarului comu-
nei Cenad, viceprimar a fost ales Stefanovici Vasa.

Administrație
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În duminica Rusaliilor este hramul bisericii noas-
tre parohiale. Potrivit tradiției, în această zi are loc Ruga, 
sărbătoare aşteptată cu multă bucurie şi nerăbdare de către 
toţi parohienii: mici şi mari deopotrivă. În această zi se 
întorc la casele lor cei plecaţi mai aproape sau mai departe 
pentru ca la slujbele ce au loc în această frumoasă zi de 
Rusalii să ne întâlnim şi să ne revedem unii cu alţii.

La Sf. Liturghie s-a făcut, după Vecernia cu rugă-
ciunile de îngenunchiere, înconjurul locaşului bisericii cu 
colacul de rugă şi sfinţirea apei celei mici.

În după amiaza aceleaşi zile a avut loc slujba 
de tăiere a colacului. La aceasta pentru întâia dată în 
parohia noastră a fost prezent noul protopop de Sânni-
colau Mare, părintele Marius Gabriel Podereu, pre-
zentat credincioşilor prezenţi, precum şi dlor primar şi 
viceprimar, fiind şi ei de faţă, de către preotul paroh 
Gheorghe Covaci. Ca preot coslujitor a fost părintele 
Radoslav Stoicov de la parohia sârbă Cenad.

Părintele protopop a ţinut cuvântul de învăţătură 
arătând că sărbătoarea Pogorârii Duhului Sfânt peste apos-
toli are urmare asupra fiecăruia din noi care am primit taina 
Botezului, cercetăm Biserica lui Hristos şi ne împărtăşim 
din Sfintele Taine spre desăvârşire.

Au mai fost de faţă ca invitaţi şi parohul greco-ca-
tolic Gheorghe Berciu şi Petru Velciov, parohul romano-
catolic, în semn de ecumenism local.

Părintele paroh mulţumeşte celor prezenţi pentru 
participarea la acest important eveniment, respectiv 
naşilor din acest an, Elena şi fiica sa Cristine-Alexandra 
Beciu, nou-venite în parohia noastră, care însă, după cum 
se vede, sunt doritoare să ia parte la viaţa creştinească 
parohială. După tradiţie, busuiocul şi o parte din colac se 
înmânează celor care vor dori ca pe mai departe să poarte 
năşia Rugii. Se prezintă tânărul Adrian Matei şi prietena 
sa Alina ca fiind cei care doresc această onoare. Aflăm 
de la mama sa, Ana, că în urmă cu 20 de ani familia lor a 
mai avut această cinste.

Se cântă „La mulţi ani” naşilor actuali şi viitori şi pă-
rintele paroh mulţumeşte celor prezenţi adresându-le invitaţia 
de a onora şi la anul sărbătoarea hramului Bisericii noastre.

Sărbătoarea Hramului 
la Cenad, 2016

Pr. Gheorghe Covaci

Sfârșit de an școlar

În curtea şcolii s-a adunat o mulţime de oameni, copiii 
sunt nerăbdători şi aşteaptă să înceapă festivitatea. Într-un 
colţ mai umbros, două mese pe care sunt aranjate pachete cu 
cărţi, în ordinea claselor. Copiii adunaţi în careu aşteaptă să 
sune, pentru ultima dată în acest an şcolar, clopoţelul. 

Sunetul clopoţelului a făcut ca în întreagă curte să 
se instaleze liniştea şi toţi ochii să se întoarcă spre uşa 
pe care şi-au făcut apariţia dna director, dl primar şi dl 
viceprimar. 

Dna director Bojin Slavka salută pe toţi cei 
prezenţi, în câteva cuvinte prezintă bilanţul rezultatelor 
din anul şcolar 2015-2016, subliniind faptul că numărul 
repetenților a scăzut faţă de anii precedenți, deşi există 
clase mult mai slabe ca în anii trecuţi. Problema mare o 
reprezintă copiii ai căror părinţi sunt plecaţi în străinătate, 
fiindcă ei sunt în mare pericol de abandon şcolar. 

Cu toate problemele cu care ne-am confruntat 
în acest an şcolar, am avut copii cu situaţii deosebite la 
învăţătură, două fete din clasa a VIII-a, care în toţi cei 
patru ani au terminat cu media anuală zece. Este vorba de 
Disici Miriana şi Terlai Codruţa, două fete deosebite, 
cu rezultate excepţionale la învăţătură şi purtare, două 
exemple de modestie, loialitate, respect şi inteligenţă. De 
asemenea, avem rezultate foarte bune în clasele a V-a şi a 
VI-a, clase în care avem medii peste 9,90. Ne mândrim cu 
astfel de rezultate şi dorim să avem cât mai mulţi copii cu 
medii de lăudat. 

Ca şi în anii precedenți, şi anul acesta au fost premiaţi 
cei mai buni trei elevi din şcoală, cu rezultate deosebite 
la învăţătură şi purtare. Aceştia sunt: Suciu Ana Maria, 
clasa a V-a B, cu media 10,00, Teleman Larisa cu media 
9,86, din clasa a VI-a B, şi Tălălău Mădălina, media 9,85, 
din clasa a VII-a A. Premiile speciale, trei tablete, au fost 
înmânate de către dl primar, Crăciun Nicolae, care i-a 
felicitat atât pe cei trei elevi cu premii speciale, cât şi pe 
toţi premianţii care au primit diplome şi cărţi. 

Tuturor elevilor şi dascălilor acestora, dna director 
le-a urat vacanţă plăcută, să profite din plin de timpul liber, 
fiindcă vacanța va trece repede, iar pe 15 septembrie, când 
ne vom reîntâlni, trebuie să fim odihniţi, pregătiţi cu forţe 
noi şi cu multă putere de muncă. 

Vacanţă plăcută, multe bucurii şi timp excelent!!! 

Prof. Slavka Bojin

Societate



Cenăzeanul nr. 2/2016 6

Curier juridic

Legislație

În acest număr voi trata 
infracțiunile contra siguranței 
circulației pe drumurile publice, 
acestea fiind cele mai frecvente 
fapte de natură penală săvârșite 
în ultima perioadă.

Așa cum am arătat într-
un număr anterior, trebuie să 
facem distincție între faptele mai 
puțin grave la regimul circulației 
pe drumurile publice denumite 
contravenții, fapte care se 

sancționează, de regulă, cu amendă contravențională, 
și faptele mai grave denumite infracțiuni și care se 
pedepsesc cu amendă penală sau închisoare.

O primă infracțiune prevăzută de art. 334 Cod 
penal este punerea în circulație sau conducerea unui 
vehicul neînmatriculat sau neînregistrat și care se 
pedepsește cu închisoare de la 1 la 3 ani sau cu amendă.

Aici trebuie sa fac precizarea că se pedepsește 
atât conducerea unui vehicul neînmatriculat sau 
neînregistrat, cât și punerea în circulație, adică și 
faptul de a încredința unei alte persoane să conducă un 
vehicul neînmatriculat sau neînregistrat. 

Pe de altă parte trebuie precizat faptul că 
un vehicul ca să poată circula pe drumurile publice 
trebuie să fie înmatriculat, adică să fie înregistrat în 
evidențele serviciului de înmatriculări și să poarte 
număr de înmatriculare valabil, iar pentru anumite 
vehicule care sunt exceptate de la înmatriculare cum 
sunt anumite mopede, atv, utilaje etc. este obligatorie 
înregistrarea lor la primăria de domiciliu, care atribuie 
un număr de înregistrare ce se aplică pe vehicul.

Multă lume nu înțelege semnificația de 
drum public care este orice drum deschis circulației 
publice, deci chiar și drumurile agricole dacă nu sunt 
închise circulației publice sunt considerate drumuri 
publice, cum sunt și toate drumurile comunale. În 
zona comunei noastre toate drumurile sunt drumuri 
publice deoarece toate drumurile sunt deschise 
circulației publice.

O altă infracțiune este punerea în circulație 
sau conducerea pe drumurile publice a unui vehicul 
cu număr fals de înmatriculare sau înregistrare, și 
care se pedepsește cu închisoare de la 1 la 5 ani sau 
cu amendă. Se consideră că este număr fals dacă 
acesta nu aparține vehiculului pe care este aplicat sau 
chiar dacă este vorba de numere provizorii a căror 
valabilitate a expirat.

În cazul tractării unei remorci  neînmatriculate 
sau neînregistrate ori cu numere false, pedeapsa este 
închisoare între 3 luni și 2 ani sau amendă.

Tot astfel, pentru conducerea pe drumurile 
publice a unui vehicul sau tractarea unei remorci ale 
căror numere de înmatriculare sau înregistrare au fost 
retrase sau dacă vehiculul este înmatriculat în alt stat 
și nu au drept de circulație în România, sancțiunea este 
închisoarea de la 6 luni la 2 ani sau amendă.  

O altă infracțiune foarte des întâlnită este 
prevăzută de art. 335 Cod penal și care încriminează  
conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul de 
către o persoană care nu posedă permis de conducere 
și se pedepsește cu închisoare de la 1 la 5 ani, iar 
conducerea unui vehicul de către o persoană al cărei 
permis de conducere este necorespunzător categoriei 
din care face parte vehiculul ori dacă permisul de 
conducere a fost retras sau anulat, ori dacă dreptul de a 
conduce a fost suspendat, se pedepsește cu închisoare 

de la 6 luni la 3 ani sau amendă. Cu aceeași pedeapsă 
se sancționează și persoana care încredințează un 
vehicul unei persoane despre care știe că nu are 
permis de conducere sau nu are permis de conducere 
corespunzător categoriei ori se află sub influența 
băuturilor alcoolice ori a substanțelor psihoactive, 
adică droguri sau alte substanțe halucinogene.

Conducerea pe drumurile publice a unui 
vehicul de o persoană  care are o îmbibație alcoolică  
de peste 0,8 g/l alcool pur în sânge sau sub influența 
substanțelor psihoactive este pedepsită de art. 336 Cod 
penal cu închisoare de la 1 la 5 ani sau amendă.

Pentru ca fapta să fie considerată infracțiune 
este necesar ca îmbibația alcoolică de peste 0,8 g/l 
să existe în momentul preluarii probelor de către 
medic, deci nu în momentul opririi în trafic. De 
regulă, în cazul opririi în trafic de către organele 
de poliție alcoolemia se verifică cu alcooltestul care 
măsoară alcoolul din aerul expirat, ori dacă acesta 
este de peste 0,2-0,25 la mie, organele de poliție vor 
solicita recoltarea probelor de sânge pentru a stabili 
alcoolemia, știut fiind că, de regulă, cantitatea de 
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Avocat Dan Muntean

Amalgam

alcool în sânge este ca ordin de măsură dublu față de 
cel din aerul expirat, chiar dacă unitățile de măsură 
sunt diferite. Deci la o alcolemie de 0,4-0,5 la mie în 
aerul expirat sunt șanse reale ca în sânge cantitatea 
să fie de 0,8-1 g/l ceea ce atrage sancțiunea penală. 
O alcoolemie de sub 0,8 g/l atrage doar amenda 
contravențională și suspendarea dreptului de a 
conduce autovehicule, dar vă sfătuiesc ca niciodată 
să nu conduceți autovehicule după consumul de 
alcool, indiferent de cantitatea consumată.

De multe ori, după ce sunt depistați în trafic 
că au consumat alcool, unii conducători auto refuză 
recoltarea de probe biologice de sânge pentru stabilirea 
alcoolemiei, dar această atitudine nu ajută cu nimic 
deoarece pedeapsa prevăzută de art. 337 Cod penal 
este închisoare de la 1 la 5 ani ca și în cazul în care 
rezultatul alcoolemiei este de peste 0,8 g/l.

O altă infracțiune prevăzută de art. 338 Cod 
penal sancționează părăsirea locului accidentului 
ori modificarea ori ștergerea urmelor accidentului  
fără încuviințarea organelor de poliție, cu închi-
soare de la 2 la 7 ani.

Se poate părăsi locul accidentului fără aprobarea 
organelor de poliție dacă din accident au rezultat doar 
pagube materiale sau dacă conducătorul vehiculului 
transportă el persoanele rănite la unitatea medicală 
după care se înapoiază la locul accidentului după ce la 
unitatea medicală  conducătorul auto a declarat  datele 
personale, numărul de înmatriculare sau înregistrare 
al vehiculului. Conducătorul vehiculului poate părăsi 
locul accidentului și dacă victima părăsește singură 
locul accidentului, dar conducătorul vehiculului 
trebuie să anunțe imediat evenimentul la cea mai 
apropiată unitate de poliție.

Instalarea de mijloace de semnalizare rutieră 
sau modificarea poziției acestora fără autorizare și care 
induce în eroare participanții la trafic sau îngreunează 
circulația se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 
ani sau cu amendă.

Participarea la întreceri neautorizate pe 
drumurile publice se pedepsește cu închisoare de la 3 
luni la 1 an sau cu amendă, cu această pedeapsă fiind 
sancționată și asezarea pe drumul public  de obstacole 
care îngreunează sau împiedică circulația sau pune în 
pericol siguranța circulației.

Tot astfel, art. 341 Cod penal pedepsește și 
efectuarea de lucrări neautorizate în zona drumului 
public cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu 
amendă. Și amplasarea de construcții, panouri sau 
reclame  în zona drumului public fără autorizație, 
dacă prin aceasta se creează pericol pentru siguranța 
circulației, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni 
la 1 an sau cu amendă.

Lansarea revistei „Morisena“
Revista trimestrială de istorie „Morisena“, editată 

sub egida Asociației Culturale „Concordia“ Cenad, cu spri-
jinul financiar al Primăriei și al Consiliului Local Cenad, a 
continuat și în luna mai 2016. 

Astfel, o primă lansare a avut loc joi, 19 mai, în 
localitatea timișeană Nițchidorf, în cadrul Simpozionului 
național „Moștenirea culturală a șvabilor bănățeni“, or-
ganizat de Centrul de Studii pentru Patrimoniu și Antro-
pologie Culturală Timișoara, HOG Nitzkydorf și Școala 

Gimnazială Nițchidorf - Muzeul Școlii Nițchidorf. Revista 
cenăzenilor a fost prezentată de istoricul Ioan Hațegan, ca 
apoi Dușan Baiski să invite pe cei prezenți la a colabora 
la această publicație.

Cu acest prilej, Ioan Hațegan a prezentat lucrarea cu 
titlul „Șvabii și amprenta lor asupra dezvoltării Banatului“, 
iar Dușan Baiski „Problema germană în Banat. Nițchidorf“.

O a doua prezentare a revistei a fost făcută de 
Dușan Baiski la Simpozionul județean „Oameni, eveni-
mente, tradiții de câmpie“ - ediția a XI-a, organizat 

de Școala Gimnazială Variaș, care s-a derulat sâmbătă, 
21 mai, la Școala Gimnazială din comuna Variaș, jud. 
Timiș și unde tot D. Baiski, invitat de constanții prieteni 
ai cenăzenilor, a citit din lucrarea sa „Variaș - crâm-
peie de istorie“.

Dușan Baiski



Cenăzeanul nr. 2/2016 8

Ca în fiecare an, și 
în 2016 a fost organizat 
concursul de pescuit, cu 
participarea pescarilor 
din Cenad, dar și din 
Sânnicolau Mare. Dat 
fiind faptul că anul trecut 
competiția a fost pregătită 
târziu, în toamnă, vremea 
a fost nefavorabilă, cu vânt 

destul de puternic și temperaturi scăzute, ceea ce a făcut 
ca unii dintre pescarii juniori să nu reziste până la sfârșitul 
concursului. În acest an, întrecerea a fost organizată 
pentru data de 11 iunie de către Asociația „Concordia“ din 
localitate și de Primăria Cenad, care a asigurat fondul de 
premiere. Mulțumim dlui primar Nicolae Crăciun care, ca 
de fiecare dată, sprijină asemenea activități. De asemenea, 
îi mulțumim și patronului pescăriei „Anka“, dlui Lucian 
Jura, care, cu o deosebită amabilitate, ne-a pus la 

dispoziție amenajarea sa piscicolă pentru desfășurarea 
concursului, fără a percepe pentru aceasta nicio taxă. 
Totodată, a acordat posibilitatea ca fiecare concurent să ia 
acasă, în mod gratuit, întreaga cantitate de pește (capturată 
fără nicio restricție cantitativă). Prin grija d-sale a fost 
pus la dispoziția concurenților bufet permanent cu: cafea, 
sucuri, apă minerală, bere, mici etc., băuturile fiind toate 
ținute la rece. Cu toată vremea frumoasă, cu temperaturi 
de 25-26° C, putem spune că participarea nu a fost la 
nivelul așteptărilor, fiind înscriși 21 de concurenți, pe două 
categorii de vârstă: juniori până la 16 ani – au participat 
nouă concurenți, iar la seniori peste 16 ani s-au înscris 12 
concurenți. Concursul s-a desfășurat într-o singură manșă 
și a început dimineața de 11 iunie, la ora 6,30, cu tragerea 
la sorți a locurilor și citirea încă o dată a regulamentului de 
concurs. La ora 7 s-a dat semnalul de începere a concursului 
propriu-zis, care a durat până la ora 14. Țin să menționez 
deplina sportivitate în care s-a desfășurat această ediție a 

Concurs de pescuit

Ing. George Ivașcu
Foto: G. Ivașcu și Manuel Popon

competiției noastre sportive, respectarea regulamentului 
fiind supravegheată de cei trei arbitri: Adrian Matei, 
Nicușor Buta și George Ivașcu. După expirarea timpului 
de concurs, adică ora 14, s-a trecut la cântărirea peștilor 
prinși și omologarea rezultatelor. Dar iată și rezultatele:

JUNIORI:
Locul I – Maia Marianuț, cu o captură de 8,2 kg; 
Locul II – Korom Szolt, cu 7,2 kg;
Locul III – Raul Astaliș, cu 6,96 kg.

SENIORI:
Locul I – Mario Pîț, cu 17,3 kg de pește prins;
Locul II – Vasile Bălan, cu 10,1 kg;
Locul III – Gheorghe Covaci, cu 7,22 kg.
Premiul pentru cea mai mare captură nu a fost 

acordat deoarece nici la seniori și nici la juniori nu a fost 
prins niciun exemplar care să depășească 0,25 kg.

Premiile au constat în bețe de pescuit marca 
„Feeder“ de 3,9 și 3,6 m, cu vârfuri de rezervă și mulinete 
de bună calitate. Premiile au fost puse la dispoziție, la fel 
ca în fiecare an, de firma „Sopon“, magazinul „La Esti“, 

drept pentru care le mulțumim și pe această cale. De 
asemenea, vreau să le mulțumesc și pentru cadourile puse 
la dispoziție gratuit pentru fiecare participant din categoria 
Juniori, care au primit câte un băț telescopic și un mincioc, 
acestea fiind, de fapt, premiile acordate. După înmânarea 
diplomelor, a premiilor și efectuarea pozelor de grup s-a 
trecut la servitul mesei, fiecare concurent, dar și spectatorii 
primind câte-o porție de papricaș la cazan, gătit de maestrul 
bucătar Dorin Dronca. Putem aprecia că papricașul a fost 
de o calitate excelentă și în cantitate suficientă pentru toți. 

În încheiere, vreau să le mulțumesc tuturor, atât 
concurenți, cât și spectatori și să mai revină, având în 
vedere că în acest an vom mai organiza un concurs de 
pescuit la sfârșitul verii sau începutul toamnei.

Vă dorește fir întins,

Hobby
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Ziua Pescarilor Cenăzeni

Hobby

Rusaliile reprezintă o sărbătoare creștină importantă, 
prăznuită întotdeauna duminica, la 50 de zile după Paști. De Rusalii 
este comemorată coborârea Sfântului Duh asupra ucenicilor lui 
Isus din Nazaret. Pentru cenăzeni, semnificația este dublă pentru 
că de Rusalii se serbează și hramul Bisericii Ortodoxe Române 
din Cenad. 

A doua zi de Rusalii este intrată deja în tradiție ca fiind 
Ziua Pescarilor Cenăzeni, în acest an – 2016 – ajungându-se la 
ediția a IV-a. Manifestarea a fost organizată de Asociația Culturală 
„Concordia“ Cenad și de Primăria Cenad.

În prima parte, luni, 20 iunie, la ora 17, pescarii s-au 
întâlnit la Biserica Ortodoxă Română din localitate, fiecare 
aducându-și uneltele de pescuit pentru binecuvântare. După 

binecuvântare s-a ținut o slujbă de pomenire a pescarilor 
decedați. Slujba a fost oficiat de preotul român Gheorghe 
Covaci și de cel sârb, Radoslav Stoicov. Au participat atât 
pescari din sat, cât și din localitățile apropiate: Sânnicolau 
Mare, Tomnatic, în număr de 40 de persoane. 

După terminarea părții religioase a programului, cei 
prezenți s-au deplasat la Casa Germană, pusă la dispoziție cu 
deosebită amabilitate de proprietar, dl Aurel Boureanu (Hertzi), 

locația având toate dotările pentru servirea unei mese festive. 
Îi mulțumim și pe această cale, la fel ca și dlui primar Nicolae 
Crăciun care, ca de obicei, a sponsorizat masa cu distilat 
lichid de bună calitate. 

De asemenea, îi mulțumim dlui Cristian Sopon, care 
a sponsorizat masa cu aperitiv, dar și cu desert (înghețată), 
asigurând în același timp ambientul muzical cu muzică de bună 
calitate. După urările de bun venit s-a trecut la servirea mesei cu 
specific pescăresc: ciorbă de pește și pește prăjit. 

La început s-a servit țuică de bună calitate, iar în timpul 
mesei și după aceea, la alegere, vin, bere și sucuri. La pregătirea 
mâncării și la servire au contribuit: Costel Varga (Combl), Iosif 
Niglaș (Iogy), Mihai Plăcintă, Tiberiu Koio, Tiberiu Csakvari, 
toți fiind coordonați de maestrul bucătar Dorin Dronca. 

Le mulțumim tuturor pentru calitatea mâncărurilor 
servite și pentru ambientul creat. Menționez că printre 
participanți au fost și doamne pescărițe care, sperăm, s-au simțit 
bine și vor participa în număr mai mare la edițiile viitoare. 
Înainte și în timpul mesei s-au spus bancuri, glume pescărești 
și vânătorești, dar și întâmplări pățite la partidele de pescuit 
de către pescari. Atmosfera a fost agreabilă și participanții au 
plecat mulțumiți, promițând reeditarea întâlnirii în anul viitor.

Ing. George Ivașcu
Foto: Dan Ciurte
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Istorie

Dosarul nr. 4963/1926, înregistrat la Tribunalul 
Timiș-Torontal Secția I, a avut drept obiect legalizarea 
Reuniunei Funebrale din Cenadul Vechi, al cărei obiect 
și scop ar fi fost, cităm: „...înmormântarea membrilor 
în mod solemn pe lângă manifestarea unității sufletești, 
cultivarea spiritului religios și a veni în ajutorul 
membrilor în caz de moarte.“ Sediul fusese fixat în 
Cenadul Vechi, dar „sfera de activitate se întinde și 
asupra comunei Cenadul-mare“, se precizează în 
solicitarea către Tribunal. Președinte fusese ales Petru 
Potchen, de profesiune măcelar, domiciliat în Cenadul 
Vechi nr. 366, iar vicepreședinte George Grabeldinger, 
plugar, domiciliat în Cenadul Vechi nr. 14. Iată și 
celelalte funcții: casier: Petru Richter, comerciant; 
controlor: Petru Wambach, director. Din comitetul de 
supraveghere făceau parte: Decsov Samuel (rotar), 
Emerich Zöhmer (plugar), Adam Korek (plugar), Petru 
Ambrosi (plugar), Petru Schmelzer (ghelar, ?). În fine, 
în componența comitetului de administrație intrau alte 
20 de persoane. Data adoptării actului de constituire și 
a statului: 14 martie 1926. Documentele sunt depuse la 
Tribunalul Timiș-Torontal la 30 martie 1926, cu numărul 
de înregistrare 4693.

Cererea cenăzenilor a fost trimisă de către 
Tribunalul Timiș-Torontal la Ministerul Muncii, 
Cooperației și Asigurărilor Sociale – Direcțiunea 
Asigurărilor  Sociale din București pe data de 24 februarie 
1928, alături de un exemplar din actul constitutiv și 
din statut. Răspunsul ministerului va fi primit de către 
Tribunalul Timiș-Torontal pe 10 martie 1928: „...avem 
onoare a vă face cunoscut că asociația «RENIUNEA 
FUNEBRALĂ» din comuna Cenadul-Vechiu nu poate să 
fie recunoscută ca persoană juridică, deoarece statutul 
ce ni s-a înaintat este necomplet și conține dispozițiuni 
contrare Legei pentru persoanele juridice.“ Drept 
pentru care se cere completarea și modificarea statutului: 

„a) La baza nulităței stând drepturi și datorii 
egale pentru toți membrii, ei trebuie să știe de la început 
ce cotizațiuni vor avea de plătit. Contribuțiunile așa 
denumite «leul la deces» nu numai că nu dă asociației 
un caracter de mutualitate, dar ele sunt nesigure și 
oneroase pentru membri și de aceea trebuie să se 
prevadă cotizațiuni fixe.

Nici luând de bază vârsta ce se cere la înscrierea 
membrilor și având în vedere că se intenționează a 
se acorda un ajutor de deces de 1200 Lei (la Art. 9), 
am făcut calculele cerute de știința actuarială și am 
stabilit că trebue să ceară o cotizație de Lei 0,32 pe 
lună pentru fiecare 100 Lei ajutor, - deci pentru 1200 
Lei ajutor se va cere lunar Lei 3,84 (pentru rotunjirea 
sumei 4 Lei pe lună).

Ajutorul se va acorda numai după 6 luni de 
vechime de la înscriere și membrii nu vor contribui cu 
nici o sumă la ivirea deceselor.“ 

Reuniunea Funebrală Cenadul Vechi – o asociație refuzată

Pe de altă parte, se mai precizează în răspuns, 
fondul de rezervă nu se va păstra la asociație, ci se 
va depune la o instituție financiară garantată de stat, 
băncile particulare fiind excluse.  Averea asociației se 
mai putea însă utiliza 
și pentru cumpărarea 
unui imobil pentru 
uzul propriu (sediu, 
sală de conferințe 
sau întruniri, cimitir 
etc.).

D o c u m e n t u l 
mai recomanda o 
serie de completări 
și modificări ale sta-
tului (întocmirea și 
aprobarea bugetului 
anual de venituri 
și cheltuieli, drept 
de apel în caz de 
excludere, durata 
mandatului celor 
aleși, cazuri în 
care se poate face 
dizolvarea etc.).

R ă s p u n s u l 
ministerului va fi 
trimis și Reuniunii Funebrale din Cenadul Vechi la 9 
aprilie 1929. Cenăzenii iau în considerare observațiile 
ministerului și retrimit documentația către Tribunalul 
Timiș-Torontal, la 7 martie 1931. Însă nu se va da curs 
cererii de acordare a personalității juridice, fiindcă 
cenăzenii nu au depus taxele aferente. Le vor depune 
câteva zile mai târziu, drept pentru care Tribunalul 
Timiș-Torontal va trimite, la 19 martie 1931, toată 
documentația la București. Lista nominală a membrilor 
Reuniunei Funebrale cuprinde 53 de persoane. Problema 
însă nu este rezolvată nici la 19 mai 1932, deoarece 
notarul din Cenad (semnătura indescifrabilă) va solicita 
Tribunalului Timiș-Torontal să-i comunice „...felul 
taxelor ce urmează să se achite de sus numita societate 
în vederea cererei adresate în cauza aprobării statutelor 
potrivit legii personalității juridice, rugându-vă a 
dispune.“ Cu acest document se termină și conținutul 
dosarului pe care, pe 17 martie 1949, un grefier avea să 
scrie: „Verificat, nu are pers. juridică.“. Încă o inițiativă 
nefinalizată a cenăzenilor.

Bibliografie:
Direcția Județeană Timiș a Arhivelor Naționale, Fond Tribunalul 

Timiș-Torontal, persoane juridice, dosar nr. 12/1926

Dușan Baiski



11 Cenăzeanul nr. 2/2016

Migraţie, refugiaţi, forme 
de protecţie, azil (3)

  Pe lângǎ preambulurile 
din precedentele douǎ 
numere ale revistei, care 
au ȋncercat sǎ familiarizeze 
cititorul cu noţiunile de bazǎ 
atunci când vorbim despre 
migraţie, azil, refugiaţi, 
forme de protecţie etc., 
ȋn acest numǎr al revistei 
voi ȋncepe prezentarea 

legislaţiei române relevante ȋn acest domeniu.
Pe lângǎ multitudinea de rezoluţii ale Consiliului 

European, directive ale Consiliului U.E., programe, 
planuri şi tratate, şi legislaţia României, este acoperitǎ de 
acte normative, cu rang de lege sau ordonanţǎ de urgenţǎ 
a Guvernului României care asigurǎ cadrul legislativ 
legal ȋn care instituţiile de aplicare a legii cu atribuţii ȋn 
domeniu,ȋşi pot desfǎşura activitatea.

Cele mai importante astfel de acte sunt: O.U.G. 
nr. 194/2002 privind Regimul strǎinilor ȋn România 
(actualizatǎ), Legea nr. 122/2006 privind Azilul ȋn 
România (actualizatǎ) şi O.U.G. nr. 53/2015 pentru 
Stabilirea unor mǎsuri aplicabile ȋn cazul apariţiei 
la frontiera de stat a României a unui aflux masiv de 
imigranţi.

O sǎ ȋncep prin a prezenta aspecte din acest ultim 
act normativ, nu numai pentru faptul cǎ este cel mai de 
actualitate, dar şi pentru faptul cǎ el stabileşte nu doar 
măsurile necesare pentru integrarea activităţilor de control 
la trecerea frontierei de stat, de protecţie a sănătăţii publice 
şi de clarificare a situaţiei străinilor care intră sau încearcă 
să intre în România, în cazul constatării la frontiera de stat 
a României a unui aflux masiv de imigranţi, actual sau 
iminent, dar şi pentru faptul cǎ ȋn preambului sǎu explicǎ şi 
contextul actual care a determinat apariţia unui asemenea 
act normativ.

Instabilitatea existentă în mai multe regiuni ale 
lumii care a generat, în ultima perioadă de timp, o amplificare 
a fenomenului migraţionist, cu efecte directe asupra unui 
număr semnificativ de state europene, contextul în care 
ţările cele mai afectate de dezvoltarea acestui fenomen 
au adoptat diverse măsuri de combatere a migraţiei, fără 
ca acestea să aibă un caracter unitar şi fără a se contura 
perspectiva soluţionării acestui fenomen, legătura directă 
dintre evenimentele internaţionale şi fenomenul migraţiei 
ilegale la frontierele României, exemplificată prin creşterea, 
începând cu anul 2011, a intenţiei de organizare a unor rute 
de migraţie bine conturate direct spre Spaţiul Schengen, ca 
urmare a evenimentelor din Siria, poziţionarea geografică 

Uniunea Europeană
 – Scurtă istorie (VII)

Tiberiu-Ioan Bociat

a României în calea a patru potenţiale rute de migraţie 
către Europa de Vest, respectiv: 

- ruta estică de migraţie, la frontierele cu Ucraina 
şi Republica Moldova; 

- ruta de migraţie a Balcanilor de Vest (Turcia-
Grecia-Macedonia-Serbia-Croaţia/Ungaria), la frontiera 
cu Serbia;

- ruta terestră est-mediteraneană (Turcia-Grecia-
Bulgaria), la frontiera cu Bulgaria, şi

- ruta Mării Negre, la frontiera maritimă; 
precum şi faptul cǎ ȋncepând cu acelaşi an s-a conturat 
pe teritoriul ţǎrii noastre a unei noi rute de migraţie 
care se desprinde din cea a Balcanilor de Vest, având ca 
principală sursă de migranţi tot zona Turcia-Grecia şi 
Albania-Kosovo şi faptul că intensificarea fenomenului 
imigraţionist la nivelul României poate determina apariţia, 
în unele regiuni, a unor potenţiale efecte negative, din 
punct de vedere socio-economic şi al securităţii naţionale, 
au determinat Guvernul României sǎ adopte, ȋn regim de 
ordonanţǎ de urgenţǎ, un astfel de act normativ.
  În scopul prevenirii şi înlăturării ameninţărilor 
la adresa securităţii naţionale, precum şi al menţinerii 
climatului de ordine şi siguranţă publică în cazul unui 
aflux masiv de imigranţi, Ordonanţa de urgenţă nr. 53/2015 
stabileşte un instrument de coordonare integrată a acţiunilor 
autorităţilor române cu atribuţii în aceste domenii, stabilind 
măsurile necesare pentru integrarea activităţilor de control 
la trecerea frontierei de stat, de protecţie a sănătăţii publice 
şi de clarificare a situaţiei străinilor care intră sau încearcă 
să intre în România, prevăzute de legislaţia în vigoare, 
în cazul constatării la frontiera de stat a României a unui 
aflux masiv de imigranţi, actual sau iminent.
  Astfel, ȋn sensul acestei ordonanţe de urgenţă, 
câteva expresii des uzitate ȋn actul normativ, au următoarele 
semnificaţii: 
  - aflux masiv de imigranţi - trecerea frontierei 
de stat a României de către străini, într-un număr care 
determină depăşirea capacităţii operaţionale a structurilor 
Poliţiei de Frontieră Române competente teritorial şi 
limitrofe locului unde are loc trecerea;
  - clarificarea situaţiei străinilor - înregistrarea, 
verificarea şi dispunerea, în cel mai scurt timp posibil 
şi în funcţie de situaţia fiecărui străin, a măsurilor 
prevăzute de lege.
  În aplicarea prevederilor acestei ordonanţe de 
urgenţă autorităţile române respectă următoarele principii: 
a) principiul nereturnării, care reprezintă interdicţia de a 
returna un străin către un teritoriu unde viaţa ori libertatea 
îi pot fi puse în pericol; 
b) principiul proporţionalităţii şi eficienţei în privinţa 
măsurilor luate şi a mijloacelor utilizate pentru soluţionarea 
situaţiei străinilor; 
c) principiul nediscriminării, constând în interdicţia de a 

(Continuare în pag. 15)

Documentar
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Sfaturi de sezon pentru 
gospodarii cenăzeni

Ing. G. Ivașcu

Iată că ne apropiem cu 
pași repezi de jumătatea anului, 
adică de sfârșitul lunii iunie. Ca 
o caracteristică a acestei luni 
din 2016, suma precipitațiilor 
căzute în primele 20 de zile a 
totalizat peste 90 l/mp, ceea 
ce constituie un record al 
perioadei. Această cantitate 
de apă căzută din fericire nu 
a fost însoțită de grindină sau 
alte fenomene care să dăuneze 
culturilor. Ploaia căzută a reușit 

să refacă echilibrul hidric al solului care, în lunile aprilie-
mai, a fost deficitar. Efectul benefic al precipitațiilor se va 
vedea, desigur, la toate culturile, dar mai ales la cerealele 
păioase de toamnă și de primăvară, la care va avea loc 
o umplere corespunzătoare a bobului, dar și un spor de 
producție. Efectul se va vedea mai ales în lanurile unde 
au fost executate tratamente de stopare a bolilor foliare, 
știut fiind că în lipsa unui aparat foliar complet umplerea 
bobului va fi incompletă. Cea mai importantă lucrare 
care se execută în luna iulie în cultura mare este, desigur, 
recoltarea cerealelor păioase de toamnă, începând cu orzul, 
continuând cu grâul, ovăzul etc. De anticipat pentru acest 
an este întârzierea cu câteva zile a recoltatului din cauza 
prelungirii perioadei de vegetație. Este știut că depozitarea 
boabelor în strat gros se face numai în momentul când 
umiditatea a scăzut sub 14%.

Ca și lucrări caracteristice acestei perioade în grădina 
de legume menționez că data de 10 iulie este limita, în caz 
contrar nefiind sigură comportarea căpățânii verzei. De 
exemplu la soiul de Buzău, care este cel mai cultivat la noi 
datorită frunzelor subțiri, perioada  de vegetație este de 140 
de zile. După plantare se vor face udări săptămânal dacă 
nu cad precipitații. Dintre dăunători amintim: păduchele 
cenușiu al verzei, fluturele verzei, puricele negru al verzei. 
Cel mai periculos dăunător este de departe Buha verzei 
(Manestra brasicae). Atacul se produce în stadiul de larvă 
al insectei, când consumă aparatul foliar al plantei. Pe 
măsura formării căpățânei pătrunde în interiorul acesteia 
și sapă galerii în care elimină numeroase dejecții ce vor 
face varza improprie pentru consum. O dată intrată în 
căpățână, este foarte greu de combătut, de aceea este 
bine ca tratamentele să fie executate înainte de formarea 
căpățânii pe frunze, cu una din substanțele: Novadin 
Progess 0,2%, Decis Mega 0,02%, Confidor Energy 0,1% 
etc. La aplicarea tratamentului se ține cont de temperaură, 
eficiența maximă fiind între 18 și 24° C.

Alte lucrări în grădina de legume sunt cele de 
întreținere prin prașile manuale după fiecare udare și 
tratamente fito-sanitare la roșii, ardei, vinete etc. 

Dintre bolile pe care le-am semnalat în acest an la 
Cenad, la roșii și ardei, dar pot ataca și vinetele, este ofilirea 
(veștejirea) plantelor. Este o boală cu o evoluție lentă. 
Plantele rămân în urmă cu creșterea, apoi se ofilesc. Boala 
se transmite prin sămânță și sol. Ca metode preventive 
sunt tratarea semințelor și schimbarea terenului de cultură 
în fiecare an. Dintre tratamentele curative în vegetație se 
poate folosi una din substanțele: Bavistin 50WP, Derosal 
50WP sau Topsin M-70WP, toate în concentrație de 0,1%.

O altă problemă cu care m-am confruntat personal 
în această primăvară a fost lipsa de eficiență a substanțelor 
de combatere a  Gândacului de Colorado (Leptinotarsa 
decemlineata). Am folosit alternativ următoarele 
substanțe: Leader, Calypso și Actara și niciuna nu a avut 
efect total. Am încercat să măresc doza și nici în acest caz 
combaterea nu a fost totală. După părerea mea personală 
problema nu este la comerciant, care doar desface marfa, 
ci la producător. Tot în lunile la care ne referim se face 
recoltarea usturoiului și a cepei.

La pomii fructiferi una din principalele lucrări în 
această perioadă (iulie) după recoltarea fructelor este tăierea 
în verde a ramurilor excedentare. Lucrarea se execută la 
cireș și nuc pentru o mai bună vindecare  a rănilor. La pomii 
tineri se fac tăieri de formare a coroanelor și la cei pe rod se 
taie ramurile ce se intersectează sau sunt prea dese. Dintre 
bolile ce se manifestă în această perioadă sunt monoliozele, 
care se manifestă la toate speciile de pomi fructiferi. Se 
fac tratamente cu unul din produsele: Signum M 0,05%, 
Teldor – 500 SE 0,08%, Folicur Solo 0,05% sau Rovral 
500SC 0,1%. La măr și păr se fac tratamente pentru reapăn 
și făinare cu unul din produsele: Topsin 0,1%, Rubigan 
12EC 0,05%, Score 25EC 0,02% etc. Dintre substanțele 
de combatere a dăunătorilor sunt: Calypso 480SC 0,02%, 
Decis Mega 0,02%, Novadim Progress 0,2% etc. 

La vița de vie trebuie făcute tratamente pentru 
mană, făinare și putregaiuri cu una din substanțele: 
Snavit 72WP – 0,2% (controlează toate cele trei boli), 
Bavistin 0,1% (pentru făinare și putregai). La intrarea în 
pârg a strugurilor se face un tratament pentru: putregai 
cenușiu, molia strugurilor etc.: Teldor 0,1% + Decis 
Mega 0,02% + Envidor 0,04%.

Agricultură
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Plante medicinale, 
remedii miraculoase (VI)

Farmacist Rodica Pitic

CERENŢELUL Geum urbanum 
Denumiri populare: cuişoriţă, ridichioară 
Cerenţelul este o plantă perenă foarte răspândită 

prin locuri umede, pe lângă garduri, drumuri, păduri şi în 
luminişul acestora. 

În pământ are un rizom cilindric de aproximativ 2 cm, de 
culoare brun închisă, cu suprafaţă încreţită, pe care se dezvoltă 
numeroase rădăcini adventive de culoare brun deschisă. Tulpi-
na are o înălţime de aproximativ 60 cm, frunzele bazilare sunt 
compuse din 5-7 foliole dinţate, iar cele tulpinale sunt trilobate.
Florile sunt de culoare galben-aurie şi apar din luna mai până la 
sfârşitul lunii septembrie. 

În scopuri medicinale se întrebuinţează rizomii şi 
rădăcinile, care se recoltează primăvară devreme înainte de 
apariţia frunzelor şi toamna la sfârşitul vegetaţiei. Produsul us-
cat are culoare brună cu miros aromat, asemănător cu cel de 
cuişoare, iar gustul este amar, astringent. 

Cerenţelul conţine taninuri, acid galic, acid elagic, 
glicozide (genina), acid cafeic etc. Datorită acestor prin-
cipii active rizomul şi rădăcinile au acţiune astringentă, 
antiseptică, antidiareică, calmantă. Prin hidroliză genina 
pune în libertate eugenolul (acel miros pe care îl cunoasc 
toţi care au trecut pe la stomatolog), substanţă bactericidă 
răspunzătoare de mirosul de cuișoare pe care îl are rizomul 
şi de acţiunea antiseptică asupra mucoasei bucale, fiind uti-
lizat în stomatite, gingivite, sângerări ale gingiei. 

Datorită taninurilor rizomul de cerenţel are acţiune 
astringentă, hemostatică şi antidiareică, fiind recomandat în 
tratarea enteritelor, hemoroizilor, afecţiunilor căilor biliare. 

Atât pentru uz intern, cât şi extern se prepară un decoct: 
1 linguriţă pulbere se fierbe 5 minute cu 1 cană apă, se lasă aco-
perit 15 minute şi se filtreză. Se beau 2-3 căni pe zi. Pentru uz 
extern concentraţia este mai mare, 2 linguriţe la 1 cană de apă. 

În farmacii cerenţelul se găseşte sub formă de extracte 
alcoolice (Ticiverol), intră în compoziţia ceaiurilor pentru 
gargară şi antidiareice. 

CICOAREA  - Cichorium intybus 
Denumiri populare: cicoare de câmp, floarea secerei, 

scai voinicesc.
Cicoarea este o plantă spontană, perenă, foarte 

răspândită la noi începând de la șes până la munte, în locuri 
însorite. Îmi amintesc cum admiram odinioară lanurile de 
cereale în coloritul roşu-albastru dat de maci şi albăstrele, 
care au fost imortalizate pe pânză de numeroşi pictori. 
Acum, prin erbicidare, sunt distruse şi se găsesc doar pe 
drumurile de pe câmp şi chiar pe dig. 

Produsul vegetal folosit în scopuri terapeutice este atât 
rădăcina, care se recoltează toamna târziu, cât şi părţile aeriene, 
care se recoltează în timpul înfloritului, dimineaţă după ce roua 
s-a ridicat, până ce florile se închid din cauza temperaturilor 
ridicate ale amiezii. 

Rădăcina conţine substanţe amare de natură triterpenică, 
inulină, tanin, ulei volatil, rezine. Fiind foarte asemănătoare la gust 
cu cafeaua este un bun înlocuitor al acesteia, surogatul de cafea, 
care în combinaţie cu alţi înlocuitori ai cafelei dă diverse arome. 
Părţile aeriene conţin inulină, cicorina, colină, acid cicoric. 

În decursul timpului cercetătorii în domeniu au creat di-
verse forme cultivate de cicoare: andive, cicoare pentru frunze, 
cicoare pentru rădăcini. Cicoarea a fost folosită încă din Evul 
Mediu în bolile de ficat. 

Datorită principiilor active pe care le conţine, cicoarea 
are proprietatea de a favoriza eliminarea secrețiilor biliare din 
vezică şi căile biliare, împiedică formarea pietrelor la fiere, 
reglează funcţia glicogenetică a ficatului, stimulează funcţia 
pancreasului, normalizează glicemia, este un foarte bun detoxi-
fiant, scade nivelul colesterolului, are efect diuretic, laxativ etc.
Extern se foloseşte în tratarea acneei, furunculozei, vindecarea 
mai rapidă a rănilor. 

Cicoarea se utilizează sub formă de infuzie, decoct, pul-
bere, tinctura, extract. 

CIREŞUL-VIȘINUL - Cerasus vulgaris-Cerasus avium 
Cireşul a fost cultivat în urmă cu aproximativ 2500 

ani, mai întâi în Asia, apoi a fost adus în Europa şi abia în 
secolul al XVII- lea în America. În stare sălbatică are o lon-
gevitate de aproximativ 100 de ani, specia cultivată având 
numai 25-40 ani. 

De la cireş şi vişin se folosesc ca remedii codiţele, 
fiind printre cele mai utilizate diuretice vegetale. Principiile 
active conţinute de codiţe sunt: săruri de potasiu, saponine, 
flavonoide, taninuri de natură catehică. Datorită sinergismu-
lui dintre acestea au o acţiune diuretică accentuată. Efectul 
antiinflamator şi antiseptic le face să fie foarte eficace în trata-
mentul infecţiilor urinare, cistită, uretrită, pielonefrită. 

În acest scop se utilizează sub formă de decoct obţinut 
din o lingură cozi la 200 ml apă, se fierbe 10 minute, se lasă 
acoperit încă 10-15 minute, apoi se strecoară. Se beau 2-3 
căni pe zi. Cura este de 10-14 zile. 

Pentru creşterea efectului diuretic se pot combina cu 
alte plante cu acelaşi efect: merişor, mătase de porumb, coada 
calului. 

Decoctul este şi un foarte bun calmant al durerilor la 
nivelul rinichilor în cazul litiazei renale (pietre la rinichi), 
colicilor renale. 

Datorită taninurilor ce le conţin, decoctul din cozi de 
cireşe şi vişine se recomandă şi în caz de diaree. Se beau 3 
căni pe zi înaintea meselor principale. 

Pe lângă proprietăţile diuretice, codițele de cireşe şi 
vişine au şi proprietăţi depurative, utilizându-se cu succes în 
combaterea depozitelor de grăsime din celulita. În acest scop 
este recomandată în paralel şi cura cu cireşe, consumând 2 kg 
pe zi. Fructele conţin foarte puţine calorii, dar au un conţinut 
ridicat în apă, vitaminele: A, B1, B2, B9, C, minerale: calciu, 
fosfor, potasiu, zinc. 

Cozile de cireşe şi vişine intră în compoziţia ceaiurilor 
diuretice. 

Farmacie
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Amalgam

Vara este sezonul petrecerilor în grădină și a meselor 
la iarbă verde.  Pentru cei care s-au plictisit de tradiționalii 
mici sau doresc să servească și altceva decât sendviciuri cu 
salam la un picnic, avem câteva rețete rapide și gustoase. 
Pot fi pregătite în avans, deci nimeni nu va fi „condamnat” 
să gătească în timp ce alții se distrează.

1. Minipateuri cu ciuperci
Ingrediente: un pachet de foetaj Linco (nu foi de 

plăcintă), ½ kg ciuperci Champignon, o ceapă, ulei, sare, 
piper, 2 ouă.

Ciupercile  și ceapa se taie julien, se călesc în ulei, 
adăugându-se sare și piper. Se toarnă un pic de apă, și se lasă 
până compoziția scade. Se dă la răcit, după care se trece prin 
mașină și se adaugă un ou crud.

Se pornește cuptorul, fixându-se temperatura la 180-
200 de grade. Foetajul se mai întinde un pic, apoi se taie  
fâșii  de câte 10 cm. Pe fiecare fâșie se întinde compoziția de 
ciuperci în mod egal, apoi se rulează. Rulourile se ung cu un 
ou bătut și se taie în bucăți egale de aproximativ  4 cm. Se 
așează bucățile în tavă și se coc la foc potrivit.

 
2. Minipateuri cu cârnați
Ingrediente: un pachet de foetaj Linco, cârnați subțiri 

proaspeți mai mult sau mai puțin picanți, un ou. 
Se pornește cuptorul, fixându-se temperatura la 180-

200 de grade. Foetajul se întinde pentru a se subția, se taie 
fâșii  de câte 10 cm. Pe fiecare fâșie se așează cârnații subțiri, 
apoi se formează un rulou, având în interior cârnăciorul. Din 
nou se ung rulourile cu ou bătut, se taie în bucăți egale și se 
coc la foc potrivit. 

3. Piept de pui cu bacon
Ingrediente: 2 bucăți piept de pui dezosat, 2-3 

pachete bacon în funcție de cantitate, o cutie pastă de roșii, 
2 lingurițe vegeta, oregano, ulei de măsline, busuioc, piper 
sau  1 borcan de sos pesto roșu. 

Tăiem pieptul de pui cubulețe de 3/3 cm. În cazul în 
care dispunem de sos pesto roșu, amestecăm cubulețele de 
pui cu sosul pesto și lăsăm cca. ½ oră să se pătrundă aroma.

Dacă nu avem sos pesto, amestecăm o cutie mică de 
pastă de roșii cu vegeta, piper, busuioc, oregano și uleiul de 
măsline, după care procedăm ca mai sus.

Întindem pe un fund de lemn feliile de bacon și 
împachetăm cubulețele de piept de pui, folosind aproximativ 
½ felie de bacon pentru fiecare cubuleț.

Așezăm pachetele astfel formate într-o tavă în care 
am turnat foarte puțină apă. De ulei nu este nevoie, fiindcă 
baconul va adăuga suficientă  grăsime.

Se dă tava la cuptor și se lasă să se rumenească 
pachetele de piept de pui. Se pot servi calde sau reci cu 
salată..., de exemplu

 4. Salată Tzatziki 
Ingrediente: 400 g iaurt grecesc de 10% grăsime 

(se găsește în hipermarketuri) sau amestec de iaurt cu 
smântână, 1 castravete mare sau 4-5 mici, de vară, sare, 
piper, zeama de la jumătate de lămâie sau lime (opțional), 
5-6 căței de usturoi zdrobiți, 1 lingură de ulei de măsline, 
putin cimbru verde (opțional).

Se curăță castraveții și se dau pe răzătoarea de mere. 
Dacă ne plac bucățile mai mari, atunci se taie bețișoare. Se 
sărează și se lasă 15 minute, apoi se storc de zeamă. Între 
timp se zdrobesc cățeii de usturoi și se formează o pastă. 
Se amestecă usturoiul, castraveții storși, iaurtul și zeama 
de lămîie. Se adaugă un pic de ulei de măsline, piper și 
evantual cimbru. Se pune compoziția într-un castron și 
deasupra se mai toarnă ulei de măsline. Pentru culoare se 
poate presăra deasupra un pic de boia.

Cornelia Varga

Rețete pentru petreceri și picnic

Din albumul de familie

Tineri din Cenad. Colecția foto: Rodica Pitic
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dispune măsuri împotriva străinilor întemeiate exclusiv 
pe motive de rasă, culoare, sex, etnie sau origine socială, 
limbă, religie ori convingeri, opinie politică sau de altă 
natură, apartenenţa la o minoritate naţională, situaţia 
materială, gradul şi tipul unei deficienţe, statutul la 
naştere, handicap, vârstă sau orientare sexuală; 
d) principiul respectării demnităţii umane, prin interdicţia 
de a aplica orice tratamente care pot fi considerate 
degradante ori care sunt în conflict cu convingerile 
religioase sau de altă natură ale străinilor; 
e) principiul respectării unităţii familiei şi a vieţii de 
familie. 
  Managementul unui aflux masiv de imigranţi 
la frontierele României se realizeazǎ prin intermediul 
centrelor integrate. Astfel, ȋn situaţia în care constată 
prezenţa sau iminenţa unui aflux masiv de imigranţi, 
inspectorul general al Inspectoratului General al Poliţiei 
de Frontieră înfiinţează, prin dispoziţie, unul sau mai 
multe centre de integrare a activităţilor de control la 
trecerea frontierei de stat, de protecţie a sănătăţii publice 
şi de clarificare a situaţiei străinilor care se prezintă la 
frontieră.

Despre activitǎţile care se desfǎşoarǎ ȋn aceste 
centre integrate, atribuţiile autoritǎţilor publice centrale şi 
locale, coordonarea şi monitorizarea centrelor, drepturile 
şȋ obligaţiile strǎinilor care fac obiectul activitǎţilor 
din astfel de centre integrate, asistenţa medicalǎ şi alte 
aspecte legate de acestea, ȋn numǎrul viitor al revistei. 

Uniunea Europeană...
(Urmare din pag. 11)

Pentru asta şi-a câştigat renumele de insula mǎtǎsii şi sigur, 
aşa cum ȋi stǎ bine unui renume, insula sǎ gǎzduiascǎ şi un 
Muzeu al mǎtǎsii „Museo del Merletto”. 

Pe insulǎ, nu mai ştii unde sǎ te uiţi, ce canal sǎ 
fotografiezi, ce stradǎ, ce curte interioarǎ, atât de colorate 
şi pline de viaţǎ sunt casele. Aşa cum am spus, culorile 
lor vii, deosebite de la o casǎ la alta, sau chiar cu diferite 
modele geometrice ȋn diferite culori pe aceiaşi faţadǎ, fac 
din Burano, un loc ce nu trebuie ratat. Insula e plinǎ de 
magazine cu mǎşti de carnaval, de la cele care sunt sub 
forma unor magneţi pentru frigider, pânǎ la cele lucrate 
ȋn totalitate manual şi care costǎ sute de euro, dantele de 
mǎtase, acoperitoare pentru pat sau feţe de masǎ, dar şi o 
multitudine de figurine de lemn (parcǎ eram la Florenţa 
şi ȋn preajma atelierului lui Gepetto). Dacǎ la ȋnceputuri, 
Burano nu era decât un sat de pescari, aceasta fiind prin-
cipala ȋndeletnicire a locuitorilor sǎi, acum turismul este 
principal sursǎ de venit. Casele multicolore, dantelǎria de 
mǎtase, mǎştile de carnaval şi multitudinea de restaurante 

Amalgam

şi terase cu produse delicioase din peşte, sunt principalele 
atracţii turistice. 

Torcello, ultima insulǎ din jurul Veneţiei pe care am 
vizitat-o, are o istorie aparte. Una dintre primele insule lo-
cuite din zona Veneţiei, care ȋn secolul X avea o populaţiei 
de peste 10.000 de suflete, a ajuns ca acum sǎ fie prac-
tic pǎrǎsitǎ. Cu toate acestea, pe insulǎ turiştii iubitori de 
istorie se pot desfǎta cu vizitarea bisericii Santa Maria 
Assunta, ridicatǎ ȋn anul 639, biserica Santa Fosca, care 
dateaza din secolul XI, şi muzeul gǎzduit ȋn două palate 
din secolul XIV, Palazzo dell’Archivio şi Palazzo del Con-
siglio. Tot pe Torcello mai puteţi gǎsi şi Tronul lui Attila, 
o piatrǎ masivǎ sculptatǎ ȋn formǎ de scaun (care nu are 
nici cea mai micǎ legǎturǎ cu „Biciul lui Dumnezeu”, ci 
servea ca şi loc de odihnǎ pentru episcopul de Torcello, 
insula având la un moment dat 17 mǎnǎstiri) şi Ponte del 
Diavolo, unul dintre cele douǎ poduri fǎrǎ balustrade din 
laguna veneţianǎ. Ȋnsuşi faimosul romancier american 
Ernest Hemingway a iubit aceastǎ insulǎ, dar a pǎrǎsit-o 
dupǎ numai o lunǎ, ȋnsǎ acum turisţii o fac dupǎ numai 
câteva ore, 

Totuşi, Torcello, este o oazǎ de linişte binemeritatǎ 
dupǎ agitaţia nebunǎ din Veneţia, dupǎ experienţa de vis 
de pe Murano şi dupǎ explozia de culori de pe Burano.  



de euro. Oricum, pot spune cǎ am fost cu toţii absolut 
fascinaţi de frumuseţea pieselor din sticlǎ, a serviciilor 
de masǎ şi a oglinzilor veneţiene vǎzute ȋn atelier. Sigur 
cǎ pe insulǎ existǎ şi un Muzeu al sticlei (Museo del 
Vetro) care meritǎ sǎ fie vǎzut

Oricum, cu câţiva euro sau zeci de euro, se poate 
cumpǎra o micǎ amintire din sticlǎ de Murano aşa, sǎ 
nu pleci cu mâna goalǎ. Dar, poţi gǎsi obiecte din sticlǎ 
de Murano şi ȋn Veneţia, ȋn magazine specializate sau la 
vânzǎtorii ambulanţi de suveniruri, cu rezerva cǎ este 
plin de falsuri. Am vǎzut şi obiecte din sticlǎ de Mu-
rano (aşa era reclama vânzǎtorului) şi pe la noi, la multe 

târguri, dar sub rezerva testǎrii rezistenţei la sparge-
re, nu am fost niciodatǎ lǎsat sǎ fac astfel de probǎ. 
Deci…sticlǎ coloratǎ. Pe Murano, ȋn afarǎ de atelierele 
de sticlǎrie (cele deschise turiştilor, bineȋnţeles) şi de 
muzeul sticlei, sunt  interesante de vizitat şi douǎ bi-
serici foarte vechi: Basilica dei Santi Maria e Donato, 
poate chiar principala atracţie turisticǎ a insulei, datoritǎ 
faptului cǎ este una dintre cele mai vechi biserici din 
laguna veneţianǎ (secol XII) şi pentru cǎ interiorul ei 
are o splendidǎ podea realizatǎ mozaic din marmurǎ, 
ȋn anul 1141, ȋn acelaşi timp cu podeaua basilicii San 
Marco din Veneţia, şi Chiesa di San Pietro Martire 
construitǎ ȋn anul 1437 şi reconstruitǎ ȋn anul 1509 dupǎ 
un incendiu, şi ȋn interiorul cǎreia pot fi admirate picturi 
ale unor mari artişti italieni, printre care Veronesse şi 
Jacopo Tintoretto. 

Urmǎtoarea insulǎ ȋn miniexcursia din jurul 
Veneţiei a fost Burano, situat la cca. 10 km de Murano 
şi considerat poarta de nord a Veneţiei. Ȋncǎ de cum te 
apropii de insulǎ, simţi cǎ starea de spirit se schimbǎ 
imediat ȋn bine, asta pentru cǎ, aici, toate casele sunt 
zugrǎvite diferit una de alta, ȋn culorii vii, astfel ȋncât ȋţi 
aratǎ o lume plinǎ de culoare şi veselie. Micuţei insule 
Burano, situatǎ ȋn nordul lagunei Veneţia i se mai spune 
şi „Insula mǎtǎsii”. Am amintit atunci când am ȋnceput 
sǎ depǎn amintirile despre Veneţia despre faimosul car-
naval din ianuarie-februarie şi care are ca principalǎ 
atracţie costumele şi mǎştile sale. Ei bine, pe insula 
Burano sunt atelierele unde se realizeazǎ celebrele 
dantelǎrii veneţiene din mǎtase şi frumoasele mǎşti. 

Unele dintre cele mai intense amintiri din 
Veneţia le am de pe insulele Murano, Burano şi Tor-
cello şi parcǎ a vizita Veneţia fǎrǎ aceste insule nu este 
complet. Aceasta pentru cǎ, deşi nu sunt atât de faimo-
ase ca şi laguna ȋn sine, odatǎ ce le-ai vǎzut, amintirea 
lor este de neşters. 

Am ȋnchiriat un mic vaporetto, o şalupǎ condusǎ 
de doi italieni foarte simpatici, care, preţ de o jumǎtate 
de zi, ne-au plimbat ȋntre cele trei insuliţe. Toatǎ lumea 

a auzit de vestita sticlǎ de Murano şi şi-a dorit sǎ aibǎ 
ȋn casǎ o vestitǎ oglindǎ veneţianǎ. Pe insula Murano, 
sunt atelierele de sticlǎrie unde de peste 700 de ani se 
fabricǎ vestitele produse. De ce este sticla de Murano 
atât de specialǎ? Pentru cǎ aici, au fost singurii sticlari 
care cunoşteau secretul fabricǎrii oglinzilor de sticlǎ. 
Artizanii sticlei cunoşteau nu doar secretul fǎuririi obiec-
telor din sticlǎ transparentǎ, ci şi pe cel al sticlei colorate 
ȋn culori vii (millefiori), al depunerii unui stat de aur 
pe sticlǎ (aventurine), al sticlei albe ca laptele (lattino) 
şi al imitaţiilor de roci realizate din sticlǎ. Se spune, 
cǎ secretul era atât de bine pǎzit, ȋncât meşterii sti-
clari nu aveau dreptul de a pǎrǎsi Republica Veneţia, 
sub pedeapsa de a le fi amputate braţele sau chiar de 
a fi ucişi de poliţia secretǎ a republicii. O altǎ calitate 
a sticlei de Murano, cea originalǎ şi care o deosebeşte 
de falsurile mai ieftine, este rezistenţa ei incredibilǎ. 
O piesǎ din sticlǎ de Murano, originalǎ, nu se sparge 
nici dacǎ este scǎpatǎ de pe jos pe o pardosealǎ din be-
ton. La vizitarea insulei, am fǎcut un tur la un atelier de 
sticlǎrie, unde ȋn faţa noastrǎ, un maestru sticlar, dintr-o 
bucatǎ de sticlǎ incandescentǎ, abia scoasǎ din cuptor, 
folosindu-se doar de ţeava prin care sulfa aer, ȋn câteva 
minute a realizat o vazǎ şi chiar un animal, şi ȋncâ pe 
acela pe care ȋl solicitaserǎ turiştii. Mai mult decât atât, 
imediat dupǎ rǎcirea lui, ca din „greşalǎ” a fost scǎpat 
pe jos, pe beton şi toţi turiştii ȋngroziţi au sǎrit ȋnapoi. 
Degeaba, nu s-a spart. Ca sǎ vedem rezistenţa sticlei de 
Murano, s-au mai fǎcut câteva demonstraţii, cu piese 
din sticlǎ, efectiv trântite pe jos, nu doar scǎpate din 
mânǎ, cu acelaşi rezultat: piesele rǎmâneau ȋntregi. Dar 
şi preţul era unul pe mǎsurǎ. Nu ȋmi mai amintesc exact 
aceste preţuri, dar ştiu cǎ se vorbea de sute şi de mii 
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Tiberiu-Ioan Bociat
(Continuare în pag. 15)


