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- Care va fi atitudinea 
autorităților cenăzene față 
de o eventuală solicitare 
de autorizație pentru 
prospecțiuni geologice pe 
teritoriul comunei?

- Firma „NIS Petrol“, 
care este o sucursală a firmei 
„Gazprom“, a obţinut de 
la Autoritatea Naţională a 
Resurselor Minerale licenţa 
de explorare a zăcămintelor 
de ţiţei şi gaze pentru mai 

multe perimetre din România, printre care se încadrează 
şi localitatea Cenad. Metoda aplicată este cea  prin 
vibroseism, adica sunt utilaje cu o placă vibrantă de 2 
mp şi senzori care captează undele seismice. Prin această 
lucrare nu se realizează foraje, nu este vorba de gaze de 
şist şi nu se produce exploatarea zăcămintelor, ci doar 
explorare.

În acest sens, firma sus-menţionată a depus o 
solicitare la Primăria Cenad în vederea acordării unui 
acord de principiu privind realizarea acestor explorări. 
După mai multe dezbateri în Consiliul Local şi în prezenţa 
reprezentanţilor firmei „NIS Petrol“, s-a stabilit eliberarea 
acestui acord de principiu privind realizarea explorării 
zăcămintelor de petrol şi gaze, dar numai cu acordul 
proprietarilor. Explorările se realizează conform Legii 
Petrolului nr. 238/2004 numai cu acordul proprietarilor 
şi numai în schimbul achitării unei sume care să acopere 
eventualele pagube făcute. În situaţia în care proprietarul 
se opune realizării acestor explorări, firma deţine dreptul 

de servitute legală şi, în urma unei sentinţe judecătoreşti, 
poate să facă aceste explorări. În momentul de faţă, 
Consiliul Local şi Primăria nu au o bază legală prin care se 
pot opune acestor prospecţiuni de explorare.

- Consiliul Local are în vedere exploatarea apei 
termale din subsolul Cenadului prin investiții proprii 
de căutare şi exploatare așa cum deja se vehiculează 
această idee chiar aproape, la Tomnatic?

- Explorarea zăcămintelor, inclusiv a apei termale, 
va fi realizată de către firma „NIS Petrol“. În situaţia în 
care se va găsi apă termală, cu siguranţă vom fi interesaţi 
de exploatarea a acestei resurse, în primul rând pentru 
a realiza încălzirea locuinţelor. În Cenad există o sondă 
termală lângă mănăstirea Morisena, care a fost realizată de 
către „Petrom“, temperatura apei fiind de aproximativ 80 
grade Celsius. Sonda însă este cimentată până la suprafaţă, 
iar cheltuielile de repunere în funcţiune sunt foarte mari. 
În lipsa unei finanţări nerambursabile ne va fi imposibil de 
a realiza o astfel de investiţie. În ceea ce priveşte dorinţele 
de investiţii sau promisiunile făcute de edilii locali, ele 
rămân la nivel declarativ atâta timp cât nu au un suport 
financiar.

- Consiliul Local Cenad va relua, pe cont propriu, 
reîmpădurirea suprafeței calamitate din cauza secetei?

- Primăria Cenad a reluat în această primăvară 
împădurirea suprafeţei calamitate, dar această lucrare va 
fi făcută eşalonat, adică pe suprafeţe mai mici. Astfel, au 
fost plantați un număr de 15.000 de salcâmi pe o suprafaţă 
de 3 ha. În această toamnă vom mai planta 3 ha. Vrem să 
evităm pe cât posibil calamitarea suprafeţei plantate şi pe 
suprafeţe mai mici avem posibilitatea de a controla mai 
bine lucrările.

- Care au fost principalele măsuri luate de 
autoritățile locale pentru prevenirea şi împiedicarea 
poluărilor de orice fel asupra solului, subsolului și apei 
freatice?

- La ora actuală suntem una din puţinele localităţi 
care are propriul serviciu de salubrizare şi acesta înfiinţat 
în anul 2007. Cu ajutorul acestui serviciu reuşim să 
colectăm gunoiul menjer din toată comuna, gunoi care este 
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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:

Facem precizarea că documentele în cauză se pot 
consulta pe larg la sediul Primăriei Cenad.

Miroslav Marianuț

Dușan Baiski

Hotărârea nr. 22 din 23.06.2014 privin aprobarea 
Memoriului Tehnico-Economic la obiectivul „Reabilitare 
trotuare, şanţuri şi podeţe din comuna Cenad, judeţul 
Timiş“;

Hotărârea nr.  23 din 28.07.2014 privind elaborarea 
şi însuşirea modelului Stemei comunei Cenad;

Hotărârea nr.  din 28.07.2014 privind aprobarea 
modificării intervenite în Organigrama şi Statul de 
Funcţiuni al aparatului de specialitate al primarului din 
cadrul Primăriei Comunei Cenad, judeţul Timiş;

Hotărârea nr.  25 din 28.07.2014 privind aprobarea 
angajarii d-lui Dogojie Ioan în funcția de asistent personal 
al persoanei cu handicap grav Dogojie Nella-Cecilia.

depozitat în prezent la groapa ecologică de la Arad. Poluare 
industrială nu există la Cenad din lipsa investitorilor, iar 
periodic se realizează şi colectarea aparaturii electronice 
prin firme specializate. Avem însă o problemă care, de 
altfel, este generală şi anume deversarea apei menajere în 
aşa zisele fose şi care, desigur, produc poluare. În lipsa 
unui sistem extins în toată comuna a canalizării ne va fi 
foarte greu de a stopa această poluare.

- Ruga comună, a copiilor din Cenad, desfășurată 
în curtea Școlii Gimnaziale, a fost un succes. Cum v-ați 
propus să îmbunătățiți sprijinul pentru asemenea 
manifestări realizate de copii?

- Ruga organizată în acest an a avut succes datorită 
implicării în primul rând a unor cadre didactice precum 
Oana Erdei, Zoran Erdei, Marioara Clisic, Rozalia Velciov 
în activităţi cu copiii şi tinerii din comună. La această 
manifestare  au fost implicaţi aproximativ 150 de copii. 
Locul desfăşurării şi anume în curtea Şcolii Gimnaziale 
consider că a fost bine ales, iar atmosfera a fost animată şi 
de formațiile de muzică. Aș vrea să mulțumesc în primul 
rând cadrelor didactice implicate, dar și Postului de Poliție 
din Cenad care a asigurat ordinea şi liniștea publică, 
precum şi copiilor şi părinților implicați.

- Care sunt concluziile, sprijinite de statistici 
locale, cu privire la utilitatea camerelor de supraveghere 
instalate la Cenad? 

- Aceste camere de supraveghere au utilitatea lor, 
dar nu acoperă întreg teritoriul. Infracțiunile la nivel local 
au scăzut, înregistrările se pot viziona şi sunt de un real 
ajutor Postului de Poliție Cenad. Din păcate, mai apar 
şi deranjamente la rețeaua de Internet şi de aceea sunt 
câteodată pierderi de semnal la camere. Cert este însă un 
lucru: aceste camere sunt mult mai eficiente atât din punct 
de vedere financiar, cât şi logistic decât prezența umană.

- Ne puteți oferi câteva detalii cu privire la satul 
de vacanță proiectat.

- Satul de vacanță este un proiect care se va realiza 
în viitor şi, bineînțeles, dacă se va reuși accesarea unor 
fonduri europene. 

Pădurea Cenadului este aurul verde al comunei 
și trebuie respectată ca atare. Fiindcă, printre altele: un 
singur copac absoarbe 10% din emisiile de CO2 pe care 
o persoană le produce într-un an; 40 de hectare de pădure 
pot asigura necesarul de oxigen dintr-un un an pentru 18 
persoane; o barieră de copaci acţionează aproape ca un zid 
de piatră împotriva poluării fonice; pomii îmbunătăţesc 
calitatea apei prin încetinirea şi filtrarea apei de ploaie 

Măsuri de prevenire a incendiilor la fondul forestier: 
- respectaţi instrucţiunile personalului silvic;
- pregătiţi focul pentru prepararea mâncării doar în 

locuri special amenajate, respectând regulile de prevenire 
a incendiilor;

- faceţi focul în locuri cât mai îndepărtate de 
vegetaţie şi în nici un caz pe timp de secetă excesivă ori 
în condiţii de vânt;

 - nu lăsaţi copiii să se joace cu focul;
 - nu lăsaţi niciodată focul nesupravegheat, deoa-

rece chiar şi o rafală slabă de vânt ar putea modifica 
direcţia focului, îndreptând flăcările spre vegetaţie sau 
transportând scânteile incandescente la distanţe mai mari, 
în interiorul pădurii;

 -  menţineţi curăţenia în pădure: aruncaţi în locurile 
special amenajate hârtiile, resturile de mâncare ori sticlele. 
Ele ar putea contribui la propagarea incendiilor în pădure.

 - stingeţi cu apă sau pământ focul/cărbunii încinşi 
înainte de a pleca din pădure.

Prevenirea incendiilor

Milenco Iancov 
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Eveniment

Comunitatea romano-catolică din Cenad s-a 
îmbrăcat duminică, 10 august 2014, în haine de sărbătoare. 
În această zi, în vechea cetate a sfântului Gerhard, 
credincioșii actuali și credincioșii de altă dată, emigrați 
în Germania în decursul anilor regimului comunist și 
imediat după 1990, s-au reunit în jurul bisericii parohiale 
din localitatea natală pentru a sărbători 250 de ani de 
la așezarea coloniștilor germani în această comunitate 
multietnică și multiconfesională. Sfânta Liturghie a fost 
celebrată de pr. Petru Velčov, parohul locului, împreună 
cu pr. Dan Groza, paroh de Chișineu Criș, fost paroh la 

Cenad, și de pr. Johann Ghinari, paroh de Sânnicolau 
Mare. A asistat și tânărul student teolog fr. Gál Marton 
SDS, membru al comunității călugărilor salvatorieni 
din Timișoara III Elisabetin. Bucurându-se de prezența 
grupului de credincioși sosiți din Germania (membri ai 
Comunității Cenăzenilor, emigrați în Germania), Liturghia 

comunitară a fost celebrată în limbile germană, maghiară 
și română, la ea participând și oficialitățile locale, dintre 
care îi amintim aici pe domnul primar Nicolae Crăciun 
și pe membrii consiliului local. La finalul Sf. Liturghii, 
dna Pauline Huschitt, președinta Comunității Cenăzenilor 
(Heimatortsgemeinschaft Tschanad) emigrați în Germania, 

Sfântă Liturghie jubiliară 
și sfințirea Monumentului 

Recunoștinței

a adresat celor prezenți câteva cuvinte legate de prezenta 
sărbătoare jubiliară și de monumentul ce s-a ridicat în fața 
bisericii, în partea stângă, alături de celelalte două vechi 
simboluri ale Cenadului: statuia Sf. Gerhard și obeliscul 
contelui Alexander Nako. Trebuie menționat că noul 

obelisc, care îi comemorează pe cei aproximativ 22.500 
de germani care au trăit, muncit și care au ridicat rugi 
de mulțumire sau de cerere lui Dumnezeu în Cenad, în 
decursul a două veacuri și jumătate, este primul de acest 
fel din Banat. 

După sfânta Liturghie, a urmat sfințirea monu-
mentului și dezvelirea sa în prezența comunității 
parohiale și locale, a oficialităților, a dlui vice-consul al 
Germaniei, dl. Siegfried Geilhausen, dar și a fanfarei din 
Recaș, care a intonat mai multe cântece specifice germane. 
Au fost rostite cu această ocazie, mai multe discursuri, 
o constantă a acestora fiind ideea de recunoștință față 
de prezența, munca, buna-înțelegere și solidaritatea 

care i-au caracterizat pe germanii bănățeni, respectiv 
cenăzeni, în toți anii prezenței lor în comunitatea locală. 
Urmașii lor, emigrați datorită vremurilor potrivnice, 
trăiesc și azi cu dorul patriei și satului natal, păstrând în 
suflete biserica, satul, amintirile și credința dăruită lor 
de străbuni. Se aduc mulțumiri Comunității Cenăzenilor 
din Germania pentru inițiativa, ridicarea și finanțarea 
acestui monument, primul de acest tip, din Banat.

Claudiu Călin
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Pentru veșnica onoare, eternă pomenire şi în 
memoria tuturor germanilor care au trăit vreodata în 
Cenad, comunitatea șvabilor originari din Cenad a ridicat 
această piatră comemorativă în centrul comunei, în fața 
bisericii romano-catolice. Conform cunoștintelor noastre, 
acesta este primul monument de acest gen din Banat şi, 
astfel, comuna Cenad realizează o premieră în acest sens.

Slăvirea şi pomenirea strămoșilor este o verigă în 
lanțul care leagă trecutul de viitor. Acest lucru este specific 
tuturor popoarelor, din toate timpurile. Această ridicare la 
rang de cult este o bijuterie în salba sufletului uman, care 
reflectă credința în nemurire, recompensa binemeritata şi 
legăturile de iubire veșnică.

În acest lanț al aspirațiilor spirituale, se împletește 
cu mult fast cultul strămoșilor.  Îi cinstim, pentru că aceștia 
au întemeiat trecutul, iar faptele lor ne vor călăuzi în 
vremuri de bine şi ne vor încuraja în vremuri de răstriște.

Este legea firii ca faptele mari să se desăvârșeasca 
numai pe altarele de jertfă. Așa e în firea naturii, așa este 
în suflete. Strămoșii au dat totul, au jertfit totul: bunăstare, 
fericire, viața pentru un ideal; dar şi pentru idealul 
datoriei de cetățean, de familist, de libertate şi de dreptate. 
Cu un altruism inegalabil și-au înecat sufletele şi ne-au 
lăsat toate amintirile pentru înfăptuirea unui gând măreț. 
Vrednicia lor se împletește în aleasa cunună de lauri care 
va sta mărturie peste decenii şi peste secole.

Jertfa lor este jertfa supremă, jertfa iubirii, răspicat 
rostită în cuvintele biblice: „Dovada suprema a iubirii 
constă în a dedica sufletul aproapelui său“. De aceea, gloria 
înaintașilor se înalță majestuos în privirile şi admirația 

Eveniment

Cuvântul dnei Pauline Huschitt, președinta  
Comunității Cenăzenilor din Germania:

noastră, a celor mărunți, care în tainică închinare ne 
înbinăm cugetele recunoscătoare, să înțelegem faptele lor 
mărețe, răsfrânte în lumina viitorului.

Strămosii nu mor! Ei continuă să trăiască în 
paginile istoriei, în slujbele bisericești, în marmura rece, în 
moștenirea lăsată şi în inimile urmașilor. Cinstirea lor este 
pietate cuvincioasă, amintirea lor - datorie creștinească.

Acest obelisc se vrea a fi un semn al iubirii şi 
recunoștinței din partea acelora care şi azi le mai poartă 
numele şi le duc dorul şi se vrea arc peste timp eternizat în 
memoria comunei, în memoria comunității, în sufletele şi 
inimile noastre.

Dumnezeu să-i primească în împărăția sa!

• Siegfried Geilhausen - viceconsulul Germaniei la 
Timișoara, împreună cu soția

• Eugen Dogaru - prefectul județului Timiș
• Dr. Ioan Hațegan - istoric, născut la Cenad
• Werner Gilde - membru reprezentant din con-

ducerea Comunității Șvabilor Bănățeni, cu sediul 
la München

• Nicolae Țăran - expert economic, Timișoara
• Preoți:  Petre Velčov, Dan Groza (Chișineu Criș), 

Johann Ghinari (Sânnicolau Mare)
• Eugen Predescu - realizatorul obeliscului 

memorial
• Din partea organizațiilor locale ale șvabilor 

emigrați în străinătate:
Din comuna Horia, județul Arad - Richard 
Sebastin Jäger împreună cu familia
Din Jimbolia - Josef Koch, cu soția
Din Lenauheim - Nikolaus Dornstauder
Din orașul Sântana, județul Arad - Josef Lutz
Din Teremia Mică - Dietmar Kirschenheuter
Asociația Șvabilor din Kempten - Dieter Jeck, cu 
familia
Din Lovrin - Helmuth Kierer

• Din partea forumurilor democratice germane:
Din Sânnicolau Mare - Dietlinde Huhn
Din Gottlob - Anneliese Wambach
Din Biled - Adam Csonti cu soția
Directorul Fundației „Adam Müller Guttenbrunn“ 
din Timișoara, Helmut Weinschrott, împreună 
cu soția
Din Sântana - Stefan Mayer cu soția

• Nicolae Crăciun - primarul comunei Cenad
• Reprezentanți ai administrației locale din Cenad 
• Conducerea Comunității Cenăzenilor emigrați în 

străinătate:
Pauline Huschitt - președintă
Adolf Wunder - vicepreședinte
Brunhilde Hinkel - trezorieră si cercetătoare 
genealogică
Elisabeth Jung  - secretară

• Formația de muzică de fanfară din Recaș, condusă 
de Mathias Henschl

• Reprezentanți ai mass-media.

Oaspeți de onoare

Pauline Huschitt (stânga) și  Brunhilde Hinkel (dreapta)
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Interviu

- Domnule Dan 
Muntean, încep cu 
întrebarea firească în astfel 
de cazuri: cine sunteți? 

- Sunt un fiu al 
Cenadului get-beget, născut 
la 3 februarie 1969 într-o 
familie mixtă româno-
maghiară, tata fiind român, 
Văsălie, care ducea oamenii 
cu cursa (autobuzul) 
la Sânnicolau Mare, la 
muncă, şcoală etc., şi mama 
unguroaică. 

Clasele I-VIII le-am 
frecventat la Şcoala Generală din Cenad, unde am avut 
ca învăţătoare pe dna Florica Blaj, în clasele I-IV, apoi 
diriginţi pe dl Doran şi dna Iovănuţ,  precum şi o seama 
de alţi dascăli de valoare dintre care trebuie să amintesc cu 
plăcere pe dnii Sarafoleanu, Zamosteanu. După terminarea 
gimnaziului am urmat la Sânnicolau Mare Liceul Industrial, 
secţia electrotehnică.

Facultatea de Drept am absolvit-o la Universitatea 
Europeană Dragăn din Lugoj, iar studiile postuniversitare 
la Universitatea de Vest din Timişoara.

Am început cariera în viaţă ca simplu muncitor 
electrician, apoi şofer, jurist, director comercial şi, în final, 
avocat, astfel că ştiu ce înseamnă să fii atât muncitor, cât şi 
intelectual şi de aceea respect munca fiecărui om.

Sunt avocat în cadrul Baroului Timiş din 1 ianuarie 
2004.

Sunt căsătorit din anul 1993, tot cu o cenazeancă, 
Daniela, şi avem împreună doi copii minunaţi, Alex de 18 
ani şi Iulia de 11 ani.

- Ce anume v-a determinat să alegeți studiile de 
drept?

- Am avut această chemare încă din ciclul gimnazial 
şi mi s-a întărit această dorinţă în perioada liceului, când 
mă pregăteam în special la materiile necesare admiterii 
la facultatea de drept, acest lucru reuşindu-l abia după 
revoluţie. Eram o fire foarte energică şi îmi plăcea „să 
rezolv şi să repar“  lucruri , iar în acest domeniu încerc şi de 
cele mai multe ori reuşesc să rezolv şi să repar problemele 
oamenilor.

Totdeauna am iubit dreptatea şi mă dureau 
nedreptăţile, dar ulterior am aflat cu oarecare dezamăgire 
că dreptatea şi justiţia sunt două lucruri distincte, acest 
lucru încercând să-l explic şi clienţilor mei.

- Ați pledat în multe cazuri, ca atare vă rog să 

„Ştiu ce înseamnă să fii atât muncitor, cât şi intelectual 
şi de aceea respect munca fiecărui om“

- Interviu cu av. Dan Muntean -

faceți un top al motivelor care îi împing pe oameni în 
fața instanței de judecată. 

- În cei peste 10 ani de avocatură şi 15 ani de 
activitate în justiţie am pledat în foarte multe cauze, cred 
că am depăşit o mie de cazuri, iar motivul principal care îi 
impinge pe oameni în justiţie este rezolvarea problemelor 
de proprietate asupra imobilelor.

În perioada comunistă nu se putea, iar uneori oamenii 
nu îşi făceau acte autentice de transfer al proprietăţii şi 
drept urmare se uzau contractele sub semnătură privată, 
acele „acte de mână“, sau chiar fără nici un act, iar după 
revoluţie oamenii încearcă să-şi rezolve problemele 
proprietăţilor.

Odată cu dezvoltarea tehnologică şi a informaţiei, 
coroborat cu libertatea de mişcare a oamenilor în lume, a 
luat amploare o altă cauză a proceselor şi anume divorţurile, 
care au o pondere importantă în numărul dosarelor.

Pe de altă parte, importanţă au cauzele în care unele 
persoane participă la proces fără voia lor, însă aceasta ca 
urmare a faptelor săvârşite de ei. În acest context,  dacă la 
începutul activităţii mele ponderea majoritară o reprezentau 
furturile, acum ponderea majoritară o au infracţiunile la 
regimul circulaţiei pe drumurile publice, lipsa permisului 
de conducere şi alcoolul la volan fiind principalele motive 
de condamnare așa cum sunt şi principalul motiv al 
accidentelor.

- Statul este proprietarul subsolului, iar 
persoanele particulare, ale pământului de deasupra. 
Ce nu cunosc oamenii și ar trebui să cunoască în cazul 
acestei situații? 

- Da, aşa cum ați spus, proprietarul subsolului este 
Statul Român, iar în temeiul acestui drept are posibilitatea 
de a exploata orice fel de zăcământ s-ar găsi în subsolul 
unui teren, indiferent cine este proprietarul terenului la 
suprafaţă.

Totodată, proprietarul unui teren este obligat să 
permită accesul pe proprietatea sa pentru realizarea 
reţelelor de energie electrică, comunicaţii, gaz, apă etc., 
fiind îndreptăţit la plata unei despăgubiri juste în cazul în 
care are o pierdere.

Tot astfel, pentru lucrări de interes public (construcţia 
de şosele, căi ferate, construcţii publice etc.) statul poate 
solicita exproprierea terenului proprietatea unei persoane 
fizice sau juridice, dar cu o dreaptă compensare, aceasta 
însemnând că se achită contravaloarea terenului şi a 
pierderii suferite de proprietarul expropriat. Procedura 
de expropriere presupune iniţial declararea proiectului 
ca fiind de interes public, ceea ce implică realizarea unor 
documentaţii şi expertize ce vor stabili inclusiv sumele 
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acordate cu titlu de despăgubire, iar aprobarea exproprierii 
se face de către tribunalul judeţean în raza căruia se află 
imobilul.

- Mulți își dau pământul în arendă, însă nu toți 
arendașii sunt de bună credință. Care sunt elementele 
de bază pe care ar trebui să le știe oamenii?

- O primă analiză ce trebuie să o facă un arendator 
înainte de a da un teren în arendă este să se intereseze de 
buna credinţă, seriozitatea şi cunoştintele de agronomie 
ale arendaşului, deoarece de multe ori în spatele unei 
arende mult mai mari decât a celorlalţi arendaşi se ascunde 
intenţia de a păcăli proprietarul care, ulterior, ajunge să nu-
şi mai încaseze arenda. Astfel, dacă un arendaş promite o 
arendă foarte mare, dar nu se cunoaște ca având pregătire 
în domeniul agricol ori terenurile ce le are deja în lucru 
sunt necorespunzător exploatate, acestea sunt semne de 
întrebare cu privire la seriozitatea arendaşului.

Pe de altă parte, din punctul de vedere al avocatului, 
eu sugerez că aceste contracte de arendă să nu fie încheiate 
pentru perioade foarte mari de timp, gen 10 sau 15 ani, un 
termen de 5 ani fiind unul rezonabil, sau chiar 3 ani în cazul 
în care terenul arendat a fost bine exploatat anterior şi nu 
sunt necesare lucrări suplimentarea din partea arendaşului.

Totodată, trebuie acordată o atenţie deosebită ca 
în contractul de arendă să fie specificat exact modul de 
achitare a arendei (în natură sau bani), data exactă până 
la care se achită în natură şi până la care se achită în bani, 
modul de transformare în bani a arendei ce se stabilește în 
natură, deoarece lipsa unor date certe duce la neînțelegeri 
între părți. Trebuie specificate clar şi sancțiunile neplății 
arendei la termenele stabilite, sancțiuni care pot consta 
în plata unor penalități de întârziere sau chiar încetarea 
contractului în cazul în care nu se achită arenda la timp.

O altă problemă întâlnită în contractele de arendă 
este neclaritatea clauzelor care prevăd prelungirea 
contractului, iar sfatul meu este acela ca la întocmirea unui 
contract de arendă să se prevadă foarte clar faptul că acel 
contract nu se prelungește sub nici o formă, încetând la 
termen, şi că pentru continuarea exploatării terenului este 
necesară încheierea unui nou contract de arendă, aceasta 

deoarece pe de-o parte, potrivit codului civil, dacă părțile 
nu își notifică una celeilalte intenția rezilierii, contractul 
se prelungește cu aceeași perioadă inițială, iar pe de altă 
parte, am întâlnit situații de contracte în care chiar se 
solicita arendatorului să notifice cu cel puțin un an înainte 
de încetarea contractului dorința de a nu-l prelungi. În caz 
contrar, el se prelungește pentru aceeași perioadă inițială, 
iar dacă nu se notifică, arendașul poate invoca prelungirea 
contractului.

Totodată, potrivit legislației fiscale, în contractul 
de arendă este obligatorie stabilirea modului de plată a 
impozitului ce îi revine proprietarului de teren, care poate 
fi prin reținere de către arendaș şi plata de către acesta către 
administrația finaciară sau prin plata impozitului de către 
arendator, pentru a nu interveni ulterior neînțelegeri.

O altă situație interpretabilă în contractele de 
arendă este situația decesului arendatorului, iar o soluție 
rezonabilă este ca în contract să se insereze clauza potrivit 
căreia contractul încetează la decesul arendatorului, pentru 
continuarea exploatării fiind necesară încheierea unui nou 
contract cu moștenitorii, pentru ca aceștia să nu fie puși în 
situația de a continua un contract de arendare pe care poate 
nu îl agreează.

Un ultim aspect foarte important este acela ca 
arendatorul să se asigure că contractul de arendă este 
înregistrat la consiliul local şi să dețină un original al 
acestuia, deoarece, în temeiul contractului de arendă 
înregistrat şi original, poate cere direct executarea silită 
pentru obținerea arendei, fără a fi necesară o judecată.

- Moștenirile sunt adesea motiv de gâlceavă între 
rude. Ce trebuie cunoscut pentru a nu se ajunge la 
instanță?

- Da, aici aveți perfectă dreptate, deoarece până 
trăiesc părinții este totul o dulce armonie, dar după deces 
încep luptele. 

Voi încerca să dau câteva sfaturi, materia moștenirii 
şi problemele ei fiind foarte vaste.

Cel mai important lucru ce îl spun tuturor persoanelor 
interesate şi necunoscut de cea mai mare parte a populației 
este așa numita opțiune succesorală şi termenul acesteia.

(continuare în pagina 8)
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Opțiunea succesorală înseamnă dreptul oricărui 
succesibil de a accepta sau nu o moștenire. Potrivit Codului 
civil actual, această opțiune succesorală trebuie manifestată 
în termen de un an de la data decesului persoanei a cărei 
succesiune se dezbate.

În termenul de an de zile, cel care are vocație şi 
dorește să moștenească trebuie fie să declare la notarul 
public dorința de a accepta moștenirea, fie să facă în 
termenul de un an acte materiale de acceptare tacită a 
succesiunii. Acceptarea tacită constă în a locui în casa 
rămasă de pe urma defunctului, a folosi terenul rămas de la 
acesta, a lua din bunurile rămase de la defunct, caz în care 
se consideră acceptată succesiunea. Deci moștenirea poate 
fi făcută oricând după deces, dar acceptarea trebuie făcută 
în termen de un an pentru a nu interveni neînțelegeri.

În situația în care sunt mai mulți succesibili (adică 
persoane care au dreptul să moștenească pe defunct) şi 
unii dovedesc acceptarea moștenirii în formele arătate mai 
sus, iar alții nu dovedesc acceptarea moștenirii, în cadrul 
unui proces cei care nu dovedesc acceptarea pot fi declarați 
străini de succesiune şi nu primesc nimic din moștenire. 

O altă situație des întâlnită este când unul din 
moștenitori renunță la succesiune fără să-și dea seama de 
acest lucru. Legislația permite ca dezbaterea moștenirii să 
se facă în mai multe etape, pentru diferite bunuri, în funcție 
de interesul şi posibilitatea financiară a moștenitorilor, dar 
este foarte important de știut că modul în care se acceptă şi 
se dezbate moștenirea prima dată este modul în care se va 
suplimenta moștenirea şi pentru celelalte bunuri.

Vă dau ca exemplu situația în care de la defunct au 
rămas două case şi sunt doi frați moștenitori, iar fiecare 
dorește să rămână cu una din case, dar cu ocazia primei 
prezentări la notariat se dezbate succesiunea doar pentru o 
casă, deoarece unul dintre moștenitori dorește să-și înscrie 
dreptul de proprietate, iar celălalt dorește să facă acest 
demers mai târziu. Se întâmplă ca în aceste cazuri, celălalt 
moștenitor să renunțe la moștenire, crezând că este vorba 

(urmare din pag. 7) doar de casa ce revine fratelui şi că, ulterior, își vor dezbate 
succesiunea şi pentru casa sa, dar nu este așa, deoarece prin 
renunțare la moștenire nu se renunță la anumite bunuri, ci 
la însăși calitatea de moștenitor, iar renunțând la moștenire 
nu vei putea obține nimic din bunurile ce mai există în 
proprietatea defunctului.

Deci renunțarea înseamnă că nu dorești nimic din 
bunurile prezente sau viitoare ale defunctului şi înțelegi 
să fii străin de succesiune. Iar dacă nu se dorește acest 
lucru, fie se partajează bunurile, fie se găsesc unele soluții 
ulterioare de transfer a drepturilor de proprietate între 
moștenitori, soluțiile fiind găsite în cadrul discuțiilor cu 
notarul public căruia trebuie să i se ceară să explice exact 
consecințele prezente şi viitoare ale actului încheiat în fața 
sa.

Un ultim sfat în materie de moștenire este 
prezentarea la notariat  pentru dezbaterea ei înainte de 
împlinirea a doi ani de la deces, deoarece în termenul de 
doi ani moștenitorii vor fi scutiți de impozitul pe moștenire 
care poate fi semnificativ.

- Sunteți cenăzean, trăiți la Cenad, deci 
cunoașteți foarte bine istoria, mentalitatea cenăzenilor 
şi localitatea. Ce anume lipsește, din punctul 
dumneavoastră de vedere, pentru ca la Cenad să fie 
mai bine sau şi mai bine decât este acum? 

- Primii 14 ani din viață i-am petrecut în zona nemțească 
a Cenadului şi mi-au rămas în minte „rânduiala de la neamț 
din șpais” pe care am văzut-o cu ochii mei. Ulterior, după 
plecarea etnicilor germani, s-au schimbat multe în sat. Susțin, 
fără să supăr pe nimeni, că era bine dacă rămâneam toți cu acea 
mentalitate nemțească în ceea ce privește ordinea şi curățenia, 
pe care să le combinam cu  inventivitatea  şi darul de a se 
descurca al românilor.

După plecarea în masa a germanilor, în Cenad au venit 
oameni din toate zonele țării, astfel că spiritul cenăzean s-a 
diluat foarte mult, ca şi graiul cenăzean, dealtfel. Dar timpurile 
s-au schimbat peste tot şi poate nostalgia copilăriei mă face 
să gândesc frumos la acea perioadă din viața mea. Pe de altă 
parte, Cenadul s-a dezvoltat mult în ultimii ani şi avem condiții  
pentru care români din alte zone ale țării ar fi invidioși. Am putut 
observa dezvoltarea comunei de la drumurile pline de gropi cu 
noroi şi apa luată cu canta de la pompa din colț, la drumurile 
asfaltate, la apa curentă în fiecare casă şi chiar canalizare. 

- În încheiere, ce anume doriți să le comunicați 
cenăzenilor?

- Cenăzenilor  le spun să fie mândri că sunt cetățeni ai 
acestei comune, una din cele mai vechi așezări din țară. Îmi 
amintesc mândria ce mă cuprindea când, în clasa a V-a, găseam 
scris în cărțile de istorie  despre Morisena şi Cenad, cum mă 
mândresc şi acum că sunt din prima localitate de intrare în țară. 
Și când, la întrebarea„de unde ești“, răspund cu zâmbetul pe 
buze: „din Cenad, locul de unde dacă mai faci un pas cazi de pe 
harta României”. Că doar „mi-s cenăzan“.

Mulțumesc pentru onoarea de a răspunde acestor 
întrebari în revista noastră, a cenăzenilor!

A consemnat: Dușan Baiski
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...Хлеб наш насушни 
дај нам данас... (VII)

(Наставак у следећем броју)
Јаворка Марков Јоргован

Pagina sârbilor cenăzeni 

До скоро су обично стричеви младе били на 
њеној свадби “погачари” и носили јој “погачу”.

Ја ону стару погачу нисам запамтила, али торту 
звану “Младина погача” знам (нaјлепши је рецепт из 
Варјаша). А носили су и обичну, лепу и велику торту и 
стављали је испред младенаца. Обичај “погаче” је сада 
сасвим нестао јер га замењује она огромна младина 
торта, која се израђује у посластичари.

Када мало дете прохода, мати му спреми (у 
неким кућама и сада) погачу звану “поступовница”, 
која се детету крје изнад главе и дели присутној деци.
То је било слатко тесто, без фила и намаза.

Остала је и изрека “Није му се искидала 
поступовница на време”, када неко греши у животу.
Значи да је та погача имала итекакав 
значај када дете само крочи у живот...

Самртнику на даћи (привеђе) 
умесе слатке погаче (у пару), које се 
служе још топле присутнима.

И као што рекох, живот нам 
тече између две слатке погаче...

После сахране, чак шест 
недеља, заредом, души преминулог 
се оставља на первазу пенџера његове 
бивше собе, кришка леба и чаша 
воде, те се љубопитљиво загледа шта 
је “душа”потрошила преко ноћи...

Да би тело утопљеника изашло 
изнад воде, неко из породице умеси 
округао колач, испече га и забоде у 
средини упаљену свећу те га пусти 
низ реку (воду)...

За празник мртвих, задушнице, 
спремале су се поскурице (пескурице) 
од обичног хлебног теста.

Тесто с квасцем се умеси, остави да доспе, уроља 
у дугуљаст ваљак и дланом “сече” у мање ролнице, 
које се исто дланом преко по средини мало истањују.
На горњем делу утисне се печат ИСХС (НИКА) са 
паскурњаком.

(Сећам се да је свака наша кућа имала такав 
поскурњак, а сада се ређе виђају).

Тепсија у коју се пеку поспе се само брашном.
Те су се поскурице месиле рано да би се преподне 

носиле на гробље, а делиле су се и комшијама.
Сећам се како сам и ја носила (а и добијала) те 

поскурице још топле, а упаковане у мали платнени 
салвет.

Свака субота је задушни дан, а постоје у години 
четири датума, када и у календару наилазимо на 
опомену – задушнице !

Бива и сада да неко уместо поскурица умести 
крофне или “укисело” (с маком, орасима) и носи “задушу”.

Стари су говорили “задушу треба да је тесто с 
квасцем и да се поједе још вруће!”

За Божић се наша домаћица доказује умећем – 
она меси велики божићни колач, здравље, колачиће за 
коринђаше, чесницу, сунце и месец, волове у јарму, 
авлију са живином, марвом, а на сред авлије – газда 
(домаћин)...

Све су то били обредни хлебови, који су се 
месили на Бадњи – дан рано ујутру.

Тесто за те колаче било је умешено од белог 
брашна са квасцем и водом.

Божић је у овој равници незамислив без 
“божићног колача”. То је округли хлеб (увек кружног 
облика), опкољен (опашен) уплетеним витицама теста, 
а изнад колача се исто уплете тесто и стави у облику 
крста.

Овде се утисне и орах (у љусци) и четири “руже” 
(две изрецкане и две у облику малих колачића) од истог 

теста.
У средини једне руже, када 

је колач испечен, пободе се струк 
босиљка, око којег се замота жица 
црвене вуне (конца).

Колач се ставља у прочељу 
стола (астала), код неких у ситу или 
на слами и ту је остајао све до трећег 
дана Божића, када га домаћин сече у 
облику крста, док се руже ваде и део 
ружа се измрви за живину, а део се 
даје марви у валов.Остатак колача, 
укућани поједу као хлеб.

За Божић, од истог теста месили 
су се и мали колачићи за коринђаше.

“Здравље” – се овде меси у виду 
дуже векнице на чијој се површини 
рецне толико пута колико има укућана.

Испечено тесто се танко намаже 
медом.И то је колач који се ломи (а не 

сече) и једе се уз бадњу вечеру.
Мора се појести сво парче (и мрве) јер ће то 

донети здравље и лепоту укућанима.
Пре више од пола века гледала сам како су 

моја баба и баба Љубица Жикић од божићног теста 
оформиле колач, што су оне звале “волови у јарму”.
Када су се те улепљене векнице са обавијеним вратом 
испекле, оне су их обавијале (исто око врата) црвеном 
вуницом. Не сећам се када се тај колач јео или неком 
даривао.

У неким се кућама месило “сунце” и “месец” (у 
облику велике кифле), а негде се у округлој тепсији 
тесто истеглило као за погачу, а изнад, се од теста 
стварали облици као: овце, живине, чобан.

Та се погача звала “гувно” (“авлија”).
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Pentru a defini întâmplarea 
nu trebuie să facem nimic, chiar 
nimic, odată ce din naştere ne este 
oferită mirarea drept recul pentru 
simţurile cu care încontinuu dăm 
ocol mai întâi lumii, iar mai apoi 
până şi neştiutului, uneori când 
sufletul îi aruncă un ghiont minţii 
cum că lumea nu e de ajuns ori că 
nu e deloc cea potrivită. 

Desigur, dacă e vorba 
despre acea întâmplare care trece 
precum un capăt de undă prin 
urechile acului, dar învieţuire 

şi umbră fiind prin percepţia poetului, atunci e loc de 
un exerciţiu apostolic, de ce nu demiurgic… „am adus 
întâmplarea, pe ascuns,/ am coafat-o şi am trimis-o în lume./ 
pe ascuns am vorbit despre ea,/ despre deliciile unei istorii/ 
galopând prin mâl şi indiferenţă./ am adus întâmplarea în 
palma/ timpului, în ţinuturile/ uzurpării de sine, pielea 
căuta sub soare/ imnuri neînţelese, aceleaşi fragmente/ ale 
unui miracol ars în retortele iernii./ întâmplarea înseamnă 
atingere, lunecare/ pe un patinoar atroce. cândva/ eram 
păsări într-o ţară necunoscută…” ( Întâmplarea ).

Odată ce am dat de rostul întâmplării, putem să-i 
accedem mersul şerpuit ceva mai atenţi la minunăţiile 
pe care le aduce, e drept că în contrapartidă cu inerente 
neplăceri, toate la un loc făcând neliniştile să zburde peste 
pragul platitudinii, aceea care trage viaţa înspre derizoriu. 

Intervine filigranul poetic de seamă, în felul în care 
Geo Galetaru ştie să îl trezească din fiinţe şi din lucruri, cu 
acurateţea şlefuitorului de pietre preţioase arătându-l apoi 
gândului care să-l cuprindă cu nesaţ… „da se întâmplă 
asemenea lucruri chiar în inima splendorii/ pe un atol 
albastru sau într-o grimasă anonimă/ ai vrut să treci apa 
cu o floare roşie în gură/ ai inventat silabe necunoscute în 
sălbăticie/ când seminţele întunericului/ pluteau în veacul 
despre care nu se mai aude nimic/ da se întâmplă asemenea 
lucruri şi noi suntem departe/ visăm la animalele din ţinutul 
cu animale şi ploi/ oh şi mâinile care cad peste surâsul 
nemilos/ mâinile care ştiu până unde merge străinul” ( da 
se întâmplă ).

Amplitudinea trăirii este dublată de o covârşitoare 
înălţare a înţelesului în sfere unde se poate ajunge doar cu 
o barcă împletită din vise, în timp ce imaginea e când dură, 
când blândă, iar poetului nu-i mai ajung spaţiul şi timpul 
pentru a arăta lumii întregi adevărurile încondeiate în vers.

Ne apropiem tot mai mult şi mai clar de un răsunet 
al formelor şi culorilor care izbeşte în muchia ascuţită a 
văzului, iar ce rezultă din tăierea dreaptă-oblică-indefinită, 
precum un ochi al minţii, e adevărata poveste… „învaţă-

mă viclenia cea fără de moarte./ pe aici a trecut memoria 
unui fluture însângerat./ laşităţile şi fastuoasele abdicări/ şi 
cina istorică a virtuţilor necunoscute./ locurile se schimbă, 
trupurile se schimbă:/ tandra notorietate a singurătăţilor 
de catifea./ vom învinge, vocea noastră ţine lumea în 
echilibru/ dincolo de alunecările de teren ale sufletului./ 
dimineaţa ne ia în braţe/ ca pe nişte cadavre cu destinul 
calculat.” ( Memoria unui fluture însângerat ). 

Există un minim registru, acela al apogeurilor care se 
circumscriu urmând „Întâmplările simple” interconectate 
de Geo Galetaru. De fapt, întâmplările fiind de la strict 
conceptuale, dar arse poetic, până la existenţial radicalizate 
în fenomene mai greu de explicat.

Este absolut obligatoriu a şti ce se întâmplă cu viaţa, 
de vreme ce tot e trăită atunci ar fi păcat să se irosească 
de pe-o pală a unei clipe pe o alta, în orice moment 
putând fi undeva o prăpastie şi gata… Iată de ce, „totul 
are însemnătate/ totul se notează într-un calendar/ zilele 
cu sunet de mlaştină aurie/ zâmbetul copacilor într-un 
septembrie învins de mireasmă/ nimic nu rămâne în afara 
timpului/ nici măcar unghia cu care scormoneşti eternitatea/ 
în nopţile plecate pe colinele văduvite de somn/ totul se 
notează/ îmi şopteşte piticul verde…” ( Un tic-tac divin ).     

Undeva, aveam o certitudine sau măcar o bănuială, 
fiecare din noi căutând sau doar aşteptând grăuntele de 
timp dintre naştere şi moarte, în care să avem parte de 
„Porţia de nemurire” proprie, de altfel de ce n-ar fi, aşa, 
ca o peliculă de strălucire,  dacă tot ne e scrisă naşterea, 
la fel şi moartea, ca fiind simple întâmplări… „lucrurile 
se cuminţesc în după-amiaza frenetică/ pacea vine pe 
catalige intră în zodia greierilor/ un pahar pe masă lângă 
melancoliile de ieri/ un zâmbet printre curcubeie vlăguite/ 
vom fi aceiaşi poate alţii în solilocvii interminabile/ pe când 
istoria se scrie cu tunul pe casele fără blazon/ piticul verde 
îşi ia porţia de nemurire/ contemplă totul prin periscopul 
lui atroce”. 

Iar pentru că acolo unde sunt întâmplările, unde 
mai e vorba şi în treacăt de nemurire, trebuia să fie şi o 
consonanţă dincolo de limitele firescului tangibil, atunci 
„e timpul şi locul, spune cârtiţa/ metafizică. şi ce greu e 
oceanul care zboară deasupra ei,/ în cercuri concentrice. 
la liziera/ pădurii, primim bonificaţiile:/ atât, o ramură de 
stejar în/ singurătate, o mierlă/ pentru clipele privilegiate./ 
e timpul şi locul. da e/ timpul. ploile şi extazele/ sapă 
tuneluri într-un pământ/ care nu ne mai recunoaşte./ cârtiţa 
metafizică/ jubilează.” ( Cârtiţa metafizică ). 

Din aproape în aproape, de la relativitatea definirii şi 
până la sublimare, întâmplările se succed, se intersectează, 
se suprapun, simple doar fiindcă sunt din această viaţă şi 
nu dintr-o alta,  deoarece altfel complexitatea lor e cât se 
poate de vădită, minuţios trasată.

Un tic-tac divin ne aduce să 
gustăm din Porţia de nemurire*

Geo Galetaru

Daniel Marian   

* Cartea de poezie, scrisă de scriitorul din Cenad, Geo Galetaru 
și sponsorizată de Primăria și Consiliul Local Cenad, a apărut la Editura 
„Eurostampa“ din Timișoara, în 2014, și va fi lansată la Ziua Asociației 
Culturale „Concordia“ din Cenad, în toamna acestui an.



11 Cenăzeanul nr. 4/2014

Amalgam

Măicuţa-ghid, care vorbeşte cursiv româneşte şi 
despre a cărei bunăvoinţă de a ne povesti am aflat încă 
dinainte de a intra aici, precum şi că este din Maramureş, 
ne-a relatat că din discuţiile pe care le-a avut de-a lungul 
anilor cu pelerinii, a constatat că aceştia sunt mereu 
copleşiţi de duhul Marelui Mucenic Gheorghe, ca şi de 
frumuseţea bisericii lui. 

În partea dreaptă a altarului, în imediata apropiere a 
treptelor care coboară în capela subterană, se află lanţurile 
cu care a fost legat sfântul, înainte de a fi omorât. Citind 
aici Acatistul Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, eram în 
acelaşi timp înfioraţi de prezenţa lanţurilor grele şi reci. Am 
coborât apoi în grota în care se află mormântul Sfântului 
Mare Mucenic Gheorghe şi o parte din moaştele sale. 

Sarcofagul de piatră, restaurat în vremea patriarhului 
Chiril, este de o impresionantă frumuseţe, oferind privirii 
monumentalitatea unei adevărate opere de artă. După ce 
îngenunchezi însă şi te pierzi în lacrimi şi rugăciune, duhul 
sfântului te ridică acolo unde sufletul îşi găseşte pacea şi 
lumina mântuirii. 

Fiecare doreşte să-şi prelungească şederea lângă 
mormânt. Nimic nu este mai minunat decât să rămâi 
singur, tu şi sfântul care mijloceşte strigătul profund al 
fiinţei tale către Dumnezeu, şi să simţi prezenţa harului 
care coboară peste lacrimile rugăciunii. Acolo, în grota 
Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, cu fruntea pe lespedea 
rece a mormântului său, am simţit o nebănuită putere 
de mulţumire şi iertare, putere pe care în nemărginită   
dragoste mi-a dăruit-o Purtătorul de biruinţă.

Urmează, dacă pot să spun aşa, un moment de 
referinţă, din pelerinajul ce se derulează; din grija 
Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii 
Ortodoxe Române, fiecare pelerin primeşte câte o Diplomă 
de participare la acest pelerinaj, o Sfântă Scriptură, ca al 
Domnului Cuvânt să ne fie mereu călăuzitor în viaţă. De 
asemenea, tot câte o diplomă şi din partea domnului primar 
al oraşului Ierusalim. Suntem copleşiţi de emoţie, simt că 
în câteva clipe ochii minţii mele revăd tot ce a fost de văzut 
în cele zece zile.

La început, în prima zi mi se părea că timpul era 
prea lung, dar acum abia pot să-i înţeleg pe cei care sunt 
la a doua, sau chiar a treia revenire în Ţara Sfântă: ceea ce 
întâlneşti doar aici, este ceva unic!

Urcăm fără nici o grabă şi autocarul se îndreaptă 
spre aeroport. Pe drum ne bucurăm de o ploaie, ca de 
vară pe la noi, şiroaiele ies grăbite din plantaţiile de vie 
căci pământul este pietros şi nu poate reţine multă apă. 
Şanţurile, ce până atunci erau adânci şi uscate, deodată se 
umplu cu apa atât de necesară vieţii. Se aseamănă cu noi, 
care am venit fără a şti prea multe şi prea puţin a bănui din 
ceea ce vom avea de văzut iar acum ne simţim sufletele 
adăpate din izvorul vieţii spirituale.

Urmează formalităţile de îmbarcare, cu tot timpul 
la dispoziţie cineva tot întârzie, datorită bagajelor desigur, 
stewardesele însă ne asigură că nu vom pleca până nu vine 

toată lumea; aşa şi este. Ne ridicăm uşor şi ne desprindem 
de pământul care ne-a purtat paşii în locuri minunate.

Mulţumesc Celui de Sus, care este şi veşnic va fi, 
dar şi celor de jos, care sunt sau au fost, şi datorită cărora 
a fost posibil acest pelerinaj!

Pr. Gheorghe Covaci

Pelerinaj la Locurile Sfinte (XIII)

Campionatul recent încheiat a fost unul nefast 
pentru echipa Cenadului. Locul 10 din 15 este cea mai 
slabă plasare din ultimii ani și asta, în mod paradoxal, 
fiindcă avem cel mai bun lot din ultimii 10 ani. Nu în toate 
cazurile, valorile individuale formează un tot unitar și nici 
nu au cântat cu toții aceeași partitură. Cu întăririle din retur 
speram o clasare măcar pe primele cinci locuri.

Cu 87 de goluri primite, apărarea a fost printre 
ultimele din serie și una dintre cele mai slabe apărări din 
cele trei serii ale campionatului.  Drept este că Ripensia 
ne-a „încălțat“ cu 18 goluri în cele două meciuri din 
tur și retur. Ripensia a fost o echipă stelară, însă a 
fost și ea învinsă la Comloșu Mare și a scos un egal la 
Grabați, cu o echipă aflată la subsolul clasamentului. 
De neînțeles au fost anumite rezultate bune, urmate de 
rezultate execrabile. Faci un meci foarte bun, apoi încasezi 
acasă 5-0, cu o echipă foarte slab cotată. Deci ceva e putred 
în Danemarca și asemenea sincope au mai fost pe parcursul 
campionatului. Poate datorită faptului că aveam un lot cu 
individualități, s-au tratat cu indiferență adversarii, iar 
infatuarea le-a jucat feste.

Atacul, cu cele 65 de goluri marcate, adică o medie 
de peste două goluri de meci, a fost în media ultimilor ani. 
Nu-i de mirare o asemenea clasare.

Îmbucurător este faptul că, după mulți ani, s-au pus 
bazele grupelor de copii, printre aceștia fiind câțiva foarte 
talentați și care, cât de curând, vor prinde echipa mare.

Ar fi indicat ca zonal să fie și un campionat al 
juniorilor, pentru ca acești copii talentați să aibă continuitate 
și să intre în febra jocurilor.

Sper ca acest deziderat al antrenorilor din Cenad, 
Tomnatic, Nerău, Periam să prindă viață, iar din toamnă să 
înceapă un campionat juvenil.

Deranjantă la echipă a fost starea crasă de 
indisciplină. Adică în acest an competițional s-au încasat 
mai multe cartonașe roșii cât s-au încasat de echipă în 
ultimii cinci ani. Starea disciplinară lasă de dorit și la 
prezența la meciuri. La unele deplasări mulți titulari au 
lipsit fără niciun motiv plauzibil.

Fie ca acest campionat să fie ca un vis urât, să trecem 
peste el, iar din toamnă să avem o echipă mai competitivă, 
cu rezultate mai bune și cu o clasare măcar în primele 
cinci locuri ale clasamentului, așa cum merită cenăzenii și 
sponsorul său, respectiv Primăria Cenad.

Rușinică, băieți!

Gheorghe Anuichi
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Istorie

Poliţia de Frontieră Română 
– 150 de ani de istorie (II)

Comisar şef de poliţie
Tiberiu-Ioan BOCIAT

Şeful Punctului Comun de Contact 
Cenad-Kiszombor

Încheiasem articolul trecut cu promisiunea că în 
acest număr voi reaminti locuitorilor Cenadului care sunt 
reperele importante din legislaţia actuală referitoare la 
drepturile şi obligaţiile poliţiştilor de frontieră. Totuşi, dat 
fiind faptul că nu demult Poliţia de Frontieră Română şi-a 
aniversat 150 de ani de existenţă, aş vrea să vă reţin atenţia 
cu câteva date istorice legate de arma noastră, date ce ar 
putea fi considerate interesante.

•	22 decembrie 1869 - intră în vigoare Regulamentul  
nr. 1943 asupra serviciului grănicerilor, care este primul 
cadru legal şi modern ce oferă o bază solidă orgnizării şi 
funcţionării armei grănicerilor;

•	13 august 1870 – prin Decizia Ministrului de război 
nr. 57 se face o clasificare a punctelor de graniţă, în 38 de 
puncte principale şi 25 de puncte secundare, stabilindu-se 
totodată şi programul de funcţionare al acestora;

•	5 iunie 1872 – prin Decretul 1066 sunt nominalizate 
companiile teritoriale din care se vor compune batalioanele 
de dorobanţi, fiind astfel create 8 regimente de dorobanţi 
(cu responsabilităţi în 3-5 judeţe) compuse din batalioane 
de dorobanţi (cu responsabilitaţi judeţene) şi din companii 
(cu responsabilitate în 1-2 comune/plase), structuri care 
aveau atribuţii de pază şi control la frontiere;

•	1877-1878. Structurile de dorobanţi, parte a 
armatei române, participă la Războiul de Independenţă, 
participând la apărarea frontierei de sud şi sud-est a ţării, 
fiind cei care au dat prima jertfă în acest război, sergentul 
major Florea Blejan, comandantul Pichetului 10 Islaz;

•	1885 – serviciul de pază a frontierei s-a dezvoltat 
prin crerea a 5 companii de marină, dislocate la Isaccea, 
Chilia şi Sulina, destinate exclusiv pentru paza „frontierei 
albastre” şi aprovizionării pichetelor de grăniceri din Delta 
Dunării;

•	1 martie 1904 – Înaltul Decret nr. 760 este actul 
normativ care consfinţeşte naşterea Corpului Grănicerilor 
şi care stabileşte că aceştia, pe lângă misiunea de pază şi 
supraveghere a frontierelor, aveau şi îndatoriri de ordin 
vamal şi poliţienesc;

•	31 martie 1904 – Decretul-Regal nr. 1187, prin 
Regulamentul Serviciului de poliţie, la punctele de 
frontieră din porturi şi gări, a pus bazele organizatorice şi 
funcţionale ale Poliţiei de Frontieră;

•	16 mai 1906 – intră în vigoare Regulamentul 
Serviciului Grănicerilor, primul document care stabilea 
organizarea Corpului Grănicerilor şi prin care se stabileau 
condiţiile de funcţionare a serviciului de pază a graniţelor, 
relaţiile grănicerilor cu vameşii, cu autorităţile de graniţă 
ale statelor vecine etc. Tot atunci, se stabileşte prin 
regulament, culoarea verde a uniformei grănicerilor;

•	26 februarie 1915 – a fost promulgată Legea 
Grănicerilor;

•	1916-1917, cele 2 Regimente de grăniceri participă 
în primul război mondial la luptele din Transilvania, o parte 

în Dobrogea şi, în a doua etapă, la finalul războiului, în 
Moldova. În Primul Război Mondial, Corpul Grănicerilor 
a pierdut 9.706 militari, înregistrând 1.444 de morţi;

•	1918 - odată cu făurirea României Mari, paza şi 
asigurarea securităţii frontierelor a reprezentat o provocare 
profesională istorică pentru corpul Grănicerilor, care la 
sfârşitul anului 1918 a avut în dispozitiv, 4 regimente de 
grăniceri, grupate în 2 Brigăzi cu sediul la Bucureşti şi 
respectiv, Sibiu;

•	1 aprilie 1920 – apare prima revistă de armă: 
„Revista Grănicerilor“, ulterior, publicaţia având şi alte 
denumiri: Cuvântul Grănicerilor, În Slujba Patriei, De 
Veghe, Grănicerul, iar acum, Frontiera.

•	22 iulie 1929 – intră în vigoare Legea pentru 
Organizarea Poliţiei Generale a Statului, act normativ care 
prevedea ca fiind structuri de poliţie serviciile de poliţie 
din punctele de frontieră. Acestea erau organizate, în 
funcţie de mărimea lor, în Comisariate sau Detaşamente;

•	1941 – Divizia 1 Grăniceri a trecut Nistrul şi a 
participat la luptele pentru apărarea Odessei, găsindu-se în 
primul eşalon, pierzând 10.064 oameni, fiind introdusă de 
trei ori în bătăliile purtate de Armata a IV-a română;

•	După actul de la 23 august 1944, grănicerii români 
au scos din luptă 7.016 militari germani, dintre care 255 
de ofiţeri, plătind însă o jertfă de sânge de 65 ofiţeri, 54 
subofiţeri şi 4.365 militari în termen;

•	1 ianuarie 1946 – s-a înfinţat Comandamentul 
Trupelor de Grăniceri, în cadrul Ministerului Apărării 
Naţionale, organizat pe trei brigăzi, având în compunere 
fiecare câte 2 regimente de grăniceri, cu căte 2 batalione 
de grăniceri şi un batalion de instrucţie, precum şi Grupul 
de Nave;

•	21 iunie 1947 – a fost adoptată Legea nr. 208, prin 
care instituţia Grănicerilor Români intră în subordinea 
Ministerului Afacerilor Interne, având aceiaşi misiune – 
paza şi apărarea frontierelor;

•	1948 – a fost înfinţat Serviciul de Paşapoarte şi 
Poliţie de Frontieră, în subordinea Ministerului de Interne;

•	1949 – 1953, Trupele de Grăniceri aveau ca sarcină 
şi controlul punctelor de trecere a frontierei;

•	11 iunie 1956, prin HCM nr. 1361, Direcţia 
Securităţii din MI cuprindea şi Trupele de Securitate de 
Grăniceri şi Trupele de Pază;

•	20 februarie 1960 – Trupele de Grăniceri trec din 
nou în subordinea Ministerului Forţelor Armate;

•	23 februarie 1960 – s-au emis primele reglementări 
postbelice referitoare la funcţionarea punctelor de control 
pentru trecerea frontierei de stat a României, în baza lor 
fiind emis şi primul Regulament de funcţionare a acestora;

•	26 mai 1964 – Punctele de trecere a frontierei 
au trecut, din nou, de la Ministerul Forţelor Armate la 

(continuare în pag. 15)
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Sfaturi de sezon pentru 
gospodarii cenăzeni

Agricultură

Ing. G. Ivașcu

Iată că, încet-încet, 
vara se duce făcând loc 
toamnei. Vara acestui an a 
fost extrem de capricioasă, 
cu multe precipitații, care au 
îngreunat și prelungit nefiresc 
de mult campania de recoltare 
a cerealelor păioase. Astfel, 
numai în luna iulie, au căzut 
aproximativ 150 l/mp, această 
abundență de precipitații 
practic nemaifiind întâlnită 
în ultimii 30 de ani. Drept 

urmare, campania de recoltare a decurs în „ferestre“, 
fiecare agricultor folosind la maximum orice minut bun 
de lucru. Excesul de precipitații a dus și la o depreciere 
calitativă a producției, care s-a reflectat în prețul mic 
oferit pe piață, de numai 0,55 lei/kg. Costurile mari 
pentru obținerea unei producții cât de cât onorabile pun 
sub semnul îndoielii rentabilitatea mai ales la cultura 
grâului. Tot din cauza excesului de precipitații au fost 
afectate și alte culturi, precum legumele și vița de vie și 
în mai mică măsură pomii fructiferi, dintre aceștia mai cu 
seamă caișii, care s-au îmbolnăvit de monilioza fructelor. 
Astfel, cu toate tratamentele făcute (ca în anii normali), 
s-au manifestat atacuri puternice de mană, făinare și 
putregai, intensitatea atacurilor a fost mai ales în funcție de 
rezistența soiurilor. În perspectivă, pentru evitarea acestei 
situații, trebuiesc folosite cu precădere produsele sistemice 
care asigură protecție sporită plantelor. Cu acest prilej, 
informăm cititorii că s-a deschis un nou punct de desfacere 
a pesticidelor în Sânnicolau Mare, aproape de piață, al 
firmei „Redoxim“, care practică prețuri rezonabile. 

Dintre lucrările caracteristice perioadei septembrie-
octombrie, în câmp încep cele de înființare a culturilor de 
cereale păioase de toamnă. Pregătirea terenului în vederea 
efectuării semănăturilor de toamnă este bine să se facă cât 
mai devreme, în vederea acumulării unei cantități suficiente 
de umiditate necesară pentru germinarea semințelor. Având 
în vedere faptul că media precipitațiilor anuale suferă doar 
mici modificări de la an la an și că până la ora scrierii acestui 
articol, precipitațiile căzute au totalizat peste 400 l/mp în 
2014, putem să ne așteptăm la o toamnă secetoasă. Având 
în vedere că multe boli foliare se transmit prin semințe, 
înainte de semănat este obligatorie tratarea semințelor cu 
una din substanțele: Orius ST 2 WS 1,5 kg/1 t, Divident 
Star 036 FS 1 l/t, Vitavax 200 FF 2,5 l/t, Vincit Nova 1 
l/t, Suni 82 WP 1 kg/t, Orius 6 FS 0,5 l/7, Amiral Proffy 
0,5 l/t. Dacă în succesiunea culturilor urmrează grâu după 
grâu, este de preferat a se folosi pentru tratarea semințelor 
o substanță cu efect insecto-fungicid ca de exemplu 
Yunta 24 FS 2 l/t, ale cărei substanțe active componene 

au ambele efect sistemic. Ca efect insecticid amintim 
combaterea afidelor, care constituie vectori pentru viroze, 
viermi sârmă (Agriotes spp.) sau a gândacului ghebos 
(Zabrus Tenebrioides), pentru cel din urmă mărindu-se 
doza la 2,25 l/t. În continuare, vă reamintim punctele de la 
care puteți cumpăra produsele sus-menționate: magazinul 
„Redoxim“ din Sânnicolau Mare, aflat în apropierea 
pieței, pe str. 1 Decembrie 1918. Ca persoană de contact 
este dna ing. Daniela Raicici (tel. 0756-364.330). Dintre 
substanțele de tratat semințe aflate pe stoc la mijlocul lunii 
august amintim: Orius 2 WS, Yunta 246 FS, Orius 6 FS, 
Yunta Quatro ambalat la 5 l. 

Îngrășăminte chimice vă pune la dispoziție 
magazinul „Glissando“ din Sânnicolau Mare, str. 
Gării nr. 2 (tel. 0256-372.545), la următoarele prețuri: 
azotat de amoniu 85 lei/sac; complexe 20:20:0 105 lei/
sac; complexe 15:15:15 110 lei/sac. Prețurile sunt cele 
de desfacere cu amănuntul. De asemenea, vă pune la 
dispoziție pentru tratarea semințelor ca: Amral Proffy 0,5 
l/t, Vitavax 2,5 l/t; Orius 6 FS, Divident Star 1 l/t; Yunta 
246 FS.

În grădina de legume se continuă recoltările la 
roșii de toamnă, vinete, ardei etc. La varza de toamnă 
se continuă cu lucrările de întreținere și udări o dată pe 
săptămână. De asemenea, se aplică tratamente pentru 
combaterea următorilor dăunători: păduchii, fluturele 
verzei și buha verzei.

La pomii fructiferi, în speță la măr, se execută 
tratamente pentru combaterea rapănului, făinării și 
monoliozei fructelor. Dintre dăunători se urmărește 
combaterea mai ales a generației a doua a păduchelui 
de San José și a generației a treia a viermelui mărului. 
Pentru tratament se folosește una din combinațiile: Score 
0,02% + Novadim 0,2%. Avantajul Novadimului este că 
are și un efect acaricid, fiind în același timp insecticid 
și de contact. Altă combinație ar fi: Decis Mega 50 EW 
0,015% + Folicur Solo 0,05 %.

Spre sfârșitul perioadei, adică luna septembrie, se 
poate începe săparea gropilor în vederea plantărilor de 
toamnă.

Gândacul ghebos (Zabrus tenebroides)
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Pescar cenăzean

Pescari cenăzeni 
pe alte meleaguri (IV)

Pagină realizată de G. Ivașcu

Până la mijlocul lunii august, anul 2014 nu s-a arătat 
deosebit de darnic pentru pescarii cenăzeni. Mă refer mai 
ales la pescarii de Mureș și mai puțin la cei care merg 
la pescuit în amenajări piscicole în Ungaria sau în zonă. 
Precipitațiile căzute au dus la fluctuații mari ale nivelului 
apei, dar și la tulbureală excesivă. 

O altă cauză ar fi și prinderea în multe cazuri a unor 
pești subdimensionați care, în loc să fie eliberați, au luat 
drumul juvelnicului. Iar în caz că nu au fost buni de prăjit 
au fost dați la pisici. Un exemplu pozitiv (sunt convins 
că mai există și altele) ar fi și prietenul meu și tovarăș 
de pescuit, Ovidiu Popa, care în toate cazurile eliberează 
peștii mai mici decât dimensiunile legale. 

Nu în ultimul rînd, la reducerea populației piscicole 
din Mureș este și pescuitul cu unelte profesioniste practicat 
de vecinii unguri, care nu țin cont de nicio perioadă de 
înmulțire a peștilor, ba chiar se aude că practică și pescuitul 
cu curent, ceea ce afectează în mod hotărâtor somnul, dar 
și celelalte specii, reducându-le posibilitatea de înmulțire.

Dată fiind această situație, pescarii cenăzeni nu se 
prea pot lăuda în acest an cu capturi de dimensiuni notabile. 
Din cele auzite până în acest moment, pe locul I s-ar situa 
Milan Vlascici (tâmplarul) cu un crap de aproximativ 6 kg. 
În rest, nicio captură care să depășească 2-3 kg. Sperăm 
că în continuare, la sfârșit de vară și început de toamnă, 
prin scăderea și limpezirea apei, rezultatele să fie mai bune 
prin intrarea în funcție a celebrei momeli locale și anume 
pruna.

Acestea fiind zise, anunțăm pe toți pescarii cenăzeni 
că în prima sâmbătă din septembrie se va desfășura 
concursul anual de pescuit. Pot participa, desigur, și 
pescari din alte localități.

Concursul se va desfășura ca și până acum, pe 
două grupe de vârstă: juniori și seniori, iar participarea 
juniorilor va fi gratuită. Dacă există condiții, am intenționa 
organizarea concursului pe plan local la amenajarea 
piscicolă „Anka“. Regulamentul de concurs va fi publicat 
în timp util, adică cu cel puțin două săptămâni înainte de 
concurs și va fi afișat în locuri accesibile. 

Înscrierile se fac la Căminul Cultural din Cenad, la 
Dorin Dronca (tel. 0732-970.324). Concursul este organizat 
de Asociația Culturală „Concordia“ Cenad și sponsorizat 
de Primăria Cenad.  Dorim ca la locul de concurs să fie 
bufet, unde atât participanții, cât și spectatorii să poată 
cumpăra mici, bere, cafea, suc, apă minerală etc.

Așteptăm înscrierea a cât mai multor concurenți, în 
special juniori (sub 15 ani), cărora cu siguranță o ieșire 
în natură le va fi benefică, știind că preocuparea de bază 
a copiilor și adolescenților o constuie calculatorul, astfel 
neglijându-se evadările în aer liber și practicarea unor 
sporturi.

Firește, așa cum s-a întâmplat și la edițiile 
precedente, premiile vor consta în ustensile de pescuit de 
cea mai bună calitate.

Concurs de pescuit

În continuarea textului din numărul trecut al revistei 
noastre, „Cenăzeanul“, vă voi relata o partidă de pescuit 
alături de prietenul meu Mihai Petrovici, din perioada de 
dinainte de 1989. 

După cum v-am spus deja, accesul pe Dunăre în 
zona de graniță cu Iugoslavia era strict limitat, având acest 
drept doar câțiva pescari profesioniști din zonă și cadrele 
grănicerești. Norocul meu a fost că Mihai avea barca lui, 
care era permanent ancorată la pontonul pichetului din 
Divici. Aceasta era confecționată din lemn și mai lua și 
ceva apă, dar cu scoaterea periodică a lichidului ce se 
infiltra asigura condiții destul de rezonabile. 

Distanța de la ponton și până la Ostrovul Calinovăț, 
adică aproximativ 2,5-3 km, era străbătută la vâsle și mai 
ales la dus, când mergeam împotriva curentului apei, dura 
cam în jur de 45 de minute. Menționez că la primele partide 
a vâslit doar Mihai, eu nefiind priceput la așa ceva. Când 
am încercat să trec la vâsle, prima dată mergeam mai mult 
în zig-zag decât înaintam. 

O dată ajunși la „locul faptei“, ne ancoram pe 
locurile pe care le știa Mihai. Ancorele erau constituite  
din bucăți de beton turnate în forme și prevăzute cu un 
inel din fier-beton și aveau o greutate de 12-14 kg, ceea ce 
asigura stabilitatea bărcii chiar și în curent. Niciodată, nici 
de atunci și nici până atunci nu am întâlnit un pescar atât 
de bun cunoscător al locurilor. 

Cred că Mihai cunoștea cu exactitate chiar și fundul 
Dunării. Mi-a explicat cum a reușit să cunoască atât de 
bine locurile din împrejurimile ostrovului. A sondat zile în 
șir cu un fir și plumb greu, dar fără cârlig, fundul Dunării, 
reținând atât adâncimea apei, dar și toate obstacolele 
constituite din copaci întregi scufundați care constituiau 
adăposturi pentru șalăi, pește care era ținta tuturor 
partidelor noastre de pescuit. Rar de tot punea în „coada“ 
bărcii o undiță la crap, cu cârlig mare și mămăligă. 

Dar, repet, asta nu constituia o preocupare esențială. 
Câteodată se agăța un crap de 4-5 kg, dar nu prea era băgat 
în seamă, locurile unde ancoram fiind atât de bine știute 
de Mihai încât nu exista partidă în care să nu prindem 
pește. Mi-a spus ca în barcă să fac cât mai puțină mișcare, 
pentru că zgomotele se probagă în apă cu mare intensitate 
și speriem peștele. 

Ca și tehnică de pescuit, la început am pescuit 
cu plumb fix și forfac relativ scurt, a cărui lungime era 
diferită în funcție de anotimp. Adică, la începutul toamnei, 
distanța până la plumb era de două-trei palme, iar cu cât 
timpul se răcea, plumbul era tot mai jos, ajungând în final 
să fie cu două-trei degete deasupra cârligului. Momeala 
pentru șalău erau cărășeii pe care îi prindeam cu o perdea 

(continuare în pag. 15)
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Din albumul de familie

 
Amalgam

(urmare din pag. 12)
Ministerul Afacerilor Interne;

•	22 noiembrie 1968 – se înfinţează Direcţia de 
Paşapoarte, Evidenţă a Străinilor şi Controlul Trecerii 
Frontierei;

•	24 mai 1971 – este emisă H.C.M. nr. 602 privind 
controlul la trecerea frontierei, în care sunt enumerate 
punctele de control pentru trecerea frontierei de stat 
române, modul de organizare şi funcţionare a acestora, 
modul de efectuare a controlului şi de rezolvare a litigiilor 
de trafic;

•	15 decembrie 1989 – Trupele de Grăniceri au fost 
trecute în subordinea Ministerului de Interne, operaţiune 
întreruptă de Revoluţia din 1989; 

•	La data de 22 decembrie 1989, ora 18.30, Trupele 
de Grăniceri au revenit în compunerea Ministerului 
Apărării Naţionale, iar în octombrie 1992 au fost incluse 
în compunerea Ministerului de Interne, schimbânduşi 
denumirea în Comandamentul Naţional al Grănicerilor.

 Actele normative care au stat la baza înfinţării 
Poliţiei de Frontieră Române, aşa cum se prezintă ea 
astăzi, au fost menţionate în numărul trecut al revistei.

 După data de 1 ianuarie 2007, data aderării 
României şi Bulgariei la U.E., la frontierele României 

C
ol

ec
ția

: D
or

in
 D

ro
nc

a

cu Ungaria şi Bulgaria, s-a desfinţat controlul vamal, 
iar controlul persoanelor şi mijloacelor de transport se 
efectuează în comun de către echipe mixte, din care fac 
parte pe lângă poliţişti de frontieră români şi politişti din 
statele vecine, lucru ce poate fi observat şî în P.T.F. Cenad-
Kiszombor.

Aceste date au fost preluate din Revista „Frontiera“ 
nr. 6-7/2014)

În speranţa onorării promisiunii, în numărul 
următor: despre Drepturile şi obligaţiile poliţiştilor de 
frontieră.

la vărsarea râului Radimna în Dunăre. În barcă îi păstram 
într-o cutie metalică, cu capacul găurit și cu apă, pentru a-i 
menține vii. Erau preferați cărășeii pentru vitalitatea lor 
deosebită comparativ cu a obleților, care mureau cu mult 
mai repede, iar șalăii  preferau momeala vie. 

Ca și dotare aveam două lansete „Germina“, 
fabricate în fosta R.D.G., echipate cu două mulinete rusești 
„Neptun“ mari, cu fir românesc care era de o calitate 
destul de bună. Lansetele aveau o sensibilitate bună, cu 
vârfuri fine care semnalau orice tentaivă de mușcătură a 
„dințoșilor“.

Poliția de Frontieră...

Pescari cenăzeni...
(urmare din pag. 14)
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Prof. Ioan Popovici

Jurnal de croazieră cu nava 
„MSC Orchestra“, 

7-15 aprilie 2014 (III)
Joi, 10 aprilie, în jurul orei 13,00 ajungem la 

Lisabona, debarcăm la terminalul pentru croaziere Santa 
Apolonia. Aici am fost așteptat de fostul meu elev de la 
Școala Gimnazială nr. 2 Timișoara, Alin Dudeanu, care ne-a 
fost ghid în cele câteva ore petrecute în capitala Portugaliei. 
Unul dintre cele mai vizibile locuri din Lisabona este statuia 
lui Isus, pe care am admirat-o de pe navă încă de la intrarea în 
estuarul fluviului Tejo. Copia mai mică a monumentului de 
la Rio, din Brazilia, este impresionantă. 
De la înălţimea celor 80 de metri ai 
soclului pleacă și statuia propriu-zisă, 
care măsoară alţi 25 de metri. Apoi 
privirile ne sunt atrase de frumosul 
pod 25 Aprilie, aflat deasupra râului 
Tejo. Având o lungime de doar 2.2 km, 
acest pod a fost creat în 1966 de același 
arhitect care a realizat și Golden Gate 
din San Francisco, în scopul de a lega 
Lisabona de Peninsula Setubal. Inițial, 
a purtat numele dictatorului Salazar până la Revoluția 
din 25 Aprilie 1974, după care a primit noua denumire. 
De asemenea, acest pod deține un record mondial pentru 
fundația adâncă de 80 de metri sub nivelul de suprafață, 
până la stâncile din adâncime.  În Baixa sau „Orașul de 
Jos“ - zona cea mai frecventată de turiști - am vizitat Turnul 
Belem, Monumentul navigatorilor portughezi, Mănăstirea 
Jeronimos. Considerat a fi locul de plecare în călătorie 
a echipajului lui Vasco da Gama, Turnul Belem este unul 
dintre monumentele-simbol al Lisabonei, construit în 1515. 
Construcția este frumoasă, cu balconașe și ferestre decorate 
cu crucea creștină, cu brâie ca niște funii răsucite, creneluri 
și puncte de observație amplasate la colțuri. Pe malul râului 
Tejo se află Monumentul navigatorilor portughezi sau 
Monumentul Descoperirilor. A fost construit în 1960, la 
500 de ani de la moartea prințului Henric Navigatorul. Este 
partea din față a unui vas cu pânze pregătit să pornească în 
călătoria pe mare. Sculpturile în basorelief de pe cele două 
laturi ale monumentului sunt foarte expresive. Tot în anul 
1960, în fața Monumentului Descoperirilor s-a realizat un 
pavaj în mozaic reprezentând o hartă a lumii pe care sunt 
marcate rutele străbătute de marii exploratori portughezi și 
descoperirile lor începând cu anul 1400. 

Monasteiro dos Jeronimos - inclusă în 1983 pe Lista 
patrimoniului UNESCO, este fără îndoiala unul dintre cele 
mai importante monumente ale Lisabonei. Prințul Henric 
Navigatorul este cel care a ridicat o capelă în 1459 pentru 
servicii religioase oferite marinarilor. Se spune că însuși 
Vasco da Gama și echipajul său au petrecut aici o noapte 
de rugăciune în anul 1497, înainte de plecarea în expediția 
spre Orient. Bulevardul principal din Lisabona, Avenida da 
Libertade, începe din Praca dos Restauradores. În centrul 
său se află un obelisc mare, Monumentos dos Restauradores. 
Obeliscul a fost ridicat aici în anul 1886 și comemorează 
obținerea independenței față de Spania în 1640, după un 
război care a durat 28 de ani și încheiat prin Tratatul de 
la Lisabona prin care Spania a recunoscut suzeranitatea 
Portugaliei. 

Ne continuăm plimbarea pietonală vizitând Biserica 
Parohiala Sf. Nicolae, construita la începutul sec. al XIII-
lea și ajungem în Praca do Comercio, despre care se 
spune că este una din cele mai mari din Europa. Piața e un 
patrulater impresionant, în forma de U, lungă de 192 de 
metri și largă de 177 de metri, fiind mărginită pe trei laturi 
de clădirile clasice ale ministerelor, ce au la parter cafenele 
și restaurante. Privesc din mers clădirile proporționate din 
alte epoci și mă uit la statuia regelui Jose I, ce stă înțepenit 
pe calul lui, uitându-se impasibil la turiștii și la spectacolul 
uman ce se desfășoara sub ochii lui. Ajungem apoi în 
Piața Rossio, sau Praca de D. Pedro IV, ce îmi aduce 
aminte de Puerta del Sol din Madrid. Această piață largă 
există din secolul 13 și e inima vie a orașului, în centrul 

ei, se află statuia de bronz a regelui 
Pedro, înconjurat de figuri alegorice, 
ce reprezintă calitățile lui, dreptatea, 
înțelepciunea, cumpătarea și puterea. 
În piață admirăm Teatrul Național 
Dona Maria II. Cutezători, ne-am 
îndreptat spre cea mai importantă 
stradă, Rua Augusta, până în apropierea 
unei construcții metalice care ne-a 
stârnit curiozitatea: elevatorul Santa 

Justa. Devenind atracție turistică, turnul liftului, înalt de 
45 de metri, cuprinde două cabine din lemn, incluse într-o 
structură cu piese din oțel, vopsite în verde închis. Dacă 
ajungeți în Lisabona neapărat trebuie să gustați  „pasteia 
de Belem“ sau  „pasteia de nata“. Pe lângă fado, azulejos, 
magica pasteia de Belem/nata, înseamnă mândria de a fi 
portughez, înseamna un „secret mănăstiresc“ nedivulgat 
de peste 200 de ani al artei culinare a celui mai vestic fost-
imperiu al Europei, Portugalia. 

Invitați de Alin, am intrat într-o cofetărie pentru a 
servi „pasteia de nata“. În incinta acesteia era o forfotă 
continuă. Intrarea se face chiar din stradă, iar clădirea nu 
îți inspiră nimic deosebit dacă nu ai vedea furnicarul de 
oameni care se așează încă din ușa patiseriei la coadă, 
spre a cumpăra produse. Intrând, am remarcat câteva 
săli cu mese aranjate pentru a fi la dispoziția oaspeților. 
Incinta este un adevărat labirint de săli frumos decorate cu 
azulejos, tablouri de epocă, obiecte de calitate și patinate 
de scurgerea timpului. 

Vizita orașului Lisabona am încheiat-o seara cu o 
masă la centrul comercial Dolce Vita Tejo, la restaurantul 
Prazeres Da Picanha. Acesta are un mod aparte de servire, 
în sensul că  plătești o sumă fixă și mănânci cât vrei, 
ospătarul îți aduce la masă mai multe feluri de carne 
rotisată, printre care aș putea enumera carne de vită, de 
pui, de porc, de mistreț, miel și cârnăciori de diverse feluri, 
legume, sosuri picante, salate etc., la care se adaugă un vin 
Sangria, o băutură dulceagă și delicioasă, toate asortate din 
când în când cu ananas rotisat și banane coapte. Este un 
adevarat festin culinar, care-și merită și ultimul eurocent 
din cei 11 euro și pe care-l recomand cu căldură oricărui 
turist. 

Am plecat din Lisabona cu o oarecare strângere de 
inimă, nu aş putea spune din ce cauză, dar am sfârşit prin 
a-mi dori să revăd acest oraş superb. Molto obrigado, Alin!




