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Cenăzenii nu doresc exploatarea gazelor de șist pe teritoriul comunei
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În data de 6 octombrie 2014, au început lucrările în 
cadrul proiectului „Reabilitare trotuare, șanțuri și podețe 
în comuna Cenad“. Valoarea  acestuia este de 1 850 000 
lei fără T.V.A., finanțarea fiind asigurată din bugetul local, 
într-o perioada de trei ani. Lucrările se vor executa pe traseul 
DN6 și vizează pavarea a 4,8 km de trotuare, decolmatarea 
șanțurilor pe traseul Biserica Ortodoxă Română – Bicăria 
românească, precum și realizarea podețelor pe tot traseul 
DN6 din intravilan. 

Dacă timpul va permite, în această toamnă se 
dorește realizarea trotuarelor care, din punct de vedere 
financiar, reprezintă 50% din întreaga investiție, sumă ce 
este cuprinsă în bugetul local și care este disponibilă. 

În primăvara anului viitor vor continua lucrările în 
funcție de alocările bugetare. Însă acest proiect nu trebuie 
nicidecum să constituie un motiv de îngrijorare pentru cei 
care se gândesc la Casa de Cultură, deoarece și aici licitația 
va fi pornită în perioada următoare, lucrările trebuind să 
înceapă în primăvara lui 2015.
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Proiect de reabilitare

Vasa Stefanovici, viceprimar

Cenad - vedere aeriană. Foto: Johann Wunder

• Hotărârea nr. 22 din 23.06.2014 privind 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. 24 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 
angajării d-lui Dogojie Ioan în funcția de asistent 
personal al persoanei cu handicap grav Dogojie Nella-
Cecilia. 

• Hotărârea nr. 26 din 28.08.2014 privind rectificarea 
bugetului local Varianta  a II-a.

• Hotărârea nr. 27 din 28.08.2014 privind acceptarea 
transmiterii fără plată a unui imobil înscris în C.F. nr. 
402065 Cenad, nr. Cadastral 402065 în suprafaţă de 
867 mp, proprietatea Societăţii Comerciale R-Piazza 
Rosa-S.R.L. - persoană juridică română,în proprietatea 
publică a comunei Cenad, judeţul Timiş.

• Hotărârea nr. 28 din 28.08.2014 privind aprobarea 
modificării Agendei cultural-sportive a comunei Cenad  
pe anul 2014.

• Hotărârea nr. 29 din 22.09.2014 privind rectificarea 
bugetului local Varianta  a III-a.

• Hotărârea nr. 30 din 22.09.2014 privind închirierea prin 
licitaţie publică a  parcelei A369/1/b/2/b, înscrisă în CF 
7433, proprietatea publică a comunei, în suprafață de 

45 mp, în vederea desfăşurării activităţii de Fast 
Food.

• Hotărârea nr. 31 din 22.09.2014 privind stabilirea 
taxei de transport cu microbuzul pentru elevii care 
frecventează cursurile în localitatea Sânnicolau Mare, 
pentru anul şcolar 2014-2015.

• Hotărârea nr. 32 din 22.09.2014 privind constituirea 
Comisiei de evaluare şi selecţie a ofertelor în vederea 
atribuirii contractului de furnizare aferent proiectului 
denumit „Dotarea Serviciului Public de Alimentare 
cu Apă şi Canalizare şi a Serviciului de Salubrizare 
prin achiziţia unui buldoexcavator“ - Măsura 41.322 
„Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea 
serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală 
şi punerea în valoare a moştenirii rurale“.

Miroslav Marianuț



3 Cenăzeanul nr. 5/2014

Interviu

- Stimate domnule primar Nicolae Crăciun, 
recent, la Cenad au avut loc două evenimente legate de 
prospecțiunile din zonă: un protest așa-zis spontan și 
un marș autorizat împotriva gazelor de șist. În numărul 
4/2014 al revistei „Cenăzeanul“ ați afirmat că la Cenad 
se fac doar prospecțiuni și nu altceva. Cum vă explicați 
aceste proteste?

- Într-adevăr, în ultimul timp au fost două evenimente 
legate de aceste prospecțiuni. Așa-zisul protest spontan nu 
a fost un protest spontan, ci a fost un eveniment organizat, 
au fost contactați oameni cu o zi înaintea evenimentului 
pentru a participa la protest. Organizatorii s-au folosit 
de această metodă pentru a nu obține toate autorizațiile 
necesare desfășurării unui miting. Cel de al doilea a fost un 
marș de protest care a și fost autorizat de către noi. Aș vrea 
să clarific un lucru: nu avem nimic împotriva organizării 
unor acțiuni de protest, dar ele trebuie să se desfășoare 
într-un cadru legal.

În ceea ce privește aceste prospecțiuni, revin și spun 
ceea ce am spus și în numărul 4 al revistei și anume că 
NU SE FAC DECÂT PROSPECȚIUNI, activități ce nu 
necesită certificat de urbanism sau autorizație de construire.

- De ce credeți că au trebuit să vină la Cenad și să 
organizeze aceste proteste organizații din alte localități 
și nu le-au organizat cenăzenii? Sunt cetățenii comunei 
mai bine informați sau le este indiferent? Ori există 
alte cauze? 

- În spatele acestor proteste, probabil că sunt alte 
interese, pe care cetățenii din Cenad nu le cunosc și de aceea 
nu s-au implicat în acțiuni de protest. În ziua de astăzi este 
atât de ușor să manipulezi o masă de oameni, promițandu-
le ceva, încât nu vă puteți închipui. Dacă marșul de protest 
organizat în acea zi de duminica ar fi vizat doar interesul 
cetățenilor, de ce a fost nevoie ca în aceeași seară să se dea 

Proteste la Cenad împotriva fracturării hidraulice
Interviu cu dl Nicolae Crăciun, primarul comunei Cenad

foc la aparatura firmei și să se posteze totul pe Internet? 
Oricare cetățean din comuna Cenad care a dorit sau dorește 
să afle anumite informații legate de aceste prospecțiuni, 
eu le-am furnizat și sunt dispus să le furnizez. Au existat 
și situații în care nu am deținut toate informațiile cerute, 
ca atare în aceste cazuri am chemat firma de prospecțiuni 
care a lămurit lucrurile. Un lucru trebuie spus și anume 
că, în această fază, este vorba doar de prospecțiuni și nu 
putem face speculații vizavi de exploatarea gazelor de șist. 
Locuitorii din Cenad nu sunt indiferenți la ce se întâmplă, 
așa cum nici eu nu sunt indiferent, dar în momentul în care 
te opui la ceva trebuie să ai și baza legală, bază care în 
momentul de față nu există. În conjunctura internaționala 
de acum, orice stat trebuie să-și evalueze resursele de care 
dispune. O reducere a furnizării gazului cu 5% într-o zi a 
produs îngrijorare la nivel național.

- Pe o rețea de socializare, ați fost acuzat că ați 
obstrucționat acțiunea protestatarilor în sensul că 
nu au avut acces la sala căminului cultural, fiindcă 
a lipsit cheia de la intrare. Pe de altă parte, ați fost 
acuzat că nu ați participat, nici dvs. și nici firma de 
prospecțiuni, la două întâlniri organizate de O.N.G.-
urile organizatoare. Cum explicați aceste lucruri?

- Până azi, data interviului, am primit două cereri 
privind organizarea de proteste față de lucrările de 
prospecțiuni; prima cerere a fost depusă într-o zi de vineri, 
la ora 10, și protestul trebuia să aibă loc duminică, la ora 
17, cerere pe care am respins-o invocând prevederile Legii 
60, care spune că depunerea cererilor se face cu cel puțin 
trei zile înaintea desfășurării mitingului, dar cu mențiunea 
în răspuns de a reprograma acest miting. A doua cerere am 
aprobat-o pentru marșul de protest din ziua de duminică, 
28 septembrie. Vreau să precizez că nu am invocat 
niciodată niciun motiv pentru a împiedica desfășurarea 
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Interviu

vreunui miting, considerând că este o acțiune democratică. 
De asemenea, precizez că nu am refuzat vreun dialog cu 
protestatarii, ba dimpotrivă, inclusiv în zilele de duminică 
după-masă, am discutat cu ei. Problema era însă alta 

și anume, în loc să avem un dialog constructiv vizavi 
de aceste prospecțiuni, dânșii de fiecare dată au repetat 
același lucru și anume GAZE DE ȘIST. Este imposibil de 
a aduce la aceeași masă protestatari, firme care realizează 
prospecțiunile și noi, din cauza diferențelor mari de opinie 
legate de aceste prospecțiuni. La inițiativa mea, a avut loc 
la Primăria Sânnicolau Mare o întâlnire între reprezentanții 
primăriilor vizate de aceste prospecțiuni, Prefectura Timiș 
și reprezentanții firmei S.C. GEOLINK S.R.L. pentru a 

clarifica cine trebuie să fie despăgubit în cazul unor pagube 
produse. Doamna Codruța Botez, șefa Oficiului Juridic din 
cadrul Prefecturii Timiș, a precizat foarte clar că cel care 
deține dreptul de folosință a terenului este îndreptățit să 
primească aceste despăgubiri.

- Pe aceeași rețea de socializare, ați fost acuzat, 
la fel ca și primarul din Dudeștii Vechi, de faptul că nu 
ați uzat de poziția dvs. de primar pentru a împiedica 
prospecțiunile. Cum comentați aceasta?

- Prospecțiunile nu le pot împiedica în nici un fel 
conform legilor în vigoare. Primăria Cenad a emis un 
acord de principiu privind realizarea acestor lucăari, dar 
NUMAI CU ACORDUL PROPRIETARULUI. 

În acest sens, firma de prospecțiuni a încheiat 
acorduri cu arendași și proprietari și numai după aceea 
au început lucrările. Au fost însă și câteva cazuri în care 
nu erau încheiate aceste acorduri, dar care s-au rezolvat 
ulterior.

- În ziua marșului, un grup de protestatari v-au 
căutat și acasă și, spun unii pe rețeaua de socializare, 
fie n-ați fost acasă, fie n-ați vrut să stați de vorbă cu ei. 
Trecând peste acest fapt interpretabil și care denotă, 
într-un fel, o dovadă de presiune nelalocul ei, probabil 
dvs. trebuie să reprezentați, ca primar, nu doar 
cenăzenii (atât pe cei care v-au ales, cât și pe ceilalți), ci 
și pe alții, care nici nu locuiesc în comună?

- În ziua marșului nu a fost nici o persoană să 
mă caute acasă, mai mult decât atât, la aceeași oră 17, 
am participat la înmormântarea mamei nepotului meu 
la cimitirul catolic, dar și în această perioadă am ținut 
legătura cu șeful Postului de Poliție Cenad în ceea ce 
privește desfășurarea marșului de protest. 

Pe mine mă interesează în mod deosebit cetățenii 
comunei Cenad și nu ceilalți, pentru că votul l-am primit 
din partea lor. Decontarea promisiunilor făcute de mine se 
face tot cu cetățenii din Cenad și nu cu altcineva.

(Continuare în pag. 12)

Dușan Baiski



5 Cenăzeanul nr. 5/2014

Interviu

- Stimate domnule Tiberiu-Ioan Bociat, pentru 
cei care nu vă cunosc, trebuie să încep cu întrebarea 
firească: cine sunteți dumneavoastră?

- Sunt năcut la Haţeg, jud. Hunedoara, la 19 
septembrie 1967, ardelean cu mintea şi cu sufletul. Acolo 
am urmat cursurile şcolii generale şi ale Colegiului 
Naţional „I.C. Brătianu“, secţia Electrotehnică, liceu pe 
care l-am absolvit în anul 1986, an în care am şi intrat 
la Universitatea Politehnică din Timişoara, Facultatea 

de Construcţii. Prima facultate am absolvit-o în anul 
1992 şi în anul 1993 m-am încadrat la Batalionul de 
Grăniceri Sânnicolau Mare, cu gradul de locotenent, 
având în responsabilitate tot ceea ce ţinea de construcţii 
la clădirile celor 11 locaţii ale unităţii, de la Teremia Mare 
la Saravale. În anul 2004 am absolvit Facultatea de Drept, 
iar mai apoi studiile postuniversitare şi un Masterat. Am 
urmat cariera în cadrul grănicerilor şi mai apoi al Poliţiei 
de Frontieră, trecând prin toate gradele de ofiţer şi mai 
multe funcţii de comandă la nivel local, de la şef de tură 
la adjunct şef Sector Poliţie de Frontieră Sânnicolau 
Mare, cât şi nivel judeţean, de la ofiţer specialist în Biroul 
Cercetări Penale, la şeful Compartimentului de Combatere 
a Traficului de Persoane şi mai apoi, Schengen şi Relaţii 
Internaţionale. Din martie 2010, încă de la deschiderea sa, 
sunt coordonatorul naţional român, al Punctului Comun 
de Contact Cenad-Kiszombor, structură independentă 
în subordinea nemijlocită a Inspectoratului General a 
Poliţiei de Frontieră Române. În vara acelui an, am fost 
şi avansat la gradul profesional de comisar şef de poliţie. 
Din anul 2008 sunt şi coordonator local al operaţiunilor 
comune desfăşurate de către Agenţia Frontex la frontiera 
cu Serbia (Punctul Focal Frontex Moraviţa) şi sunt atestat 

„Frontiere sigure în folosul comunităţii europene”
Interviu cu dl. Tiberiu-Ioan Bociat, comisar şef de poliţie, 

șeful Punctului Comun de Contact Cenad-Kiszombor

ca instructor (trainer) Frontex pentru politişti străini care 
vin să lucreze cu colegi români, din ianuarie 2010. Pe plan 
personal, am doi copii: Roxana-Ioana, elevă în clasa a 
XII-a la Liceul Teoretic „Ioan Jebelean“ Sânnicolau Mare, 
secţia Matematică-Informatică, şi Daniel-Tiberiu, elev în 
clasa a VIII-a la Şcoala Generală „Nestor Oprean“ tot din 
Sânnicolau Mare, copii extraordinari, de care sunt mândru 
nevoie mare

- Ce anume v-a determinat să alegeți acestă 
profesie de polițist de frontieră, fiind bine știut că 
prezintă anumite riscuri?

- Poate părea un clişeu, dar ca adolescent am vrut să 
dau admitere la Liceul Militar din Alba Iulia şi apoi la şcoala 
de ofiţeri, dar pentru că aceste lucruri nu s-au întâmplat, 
atunci când am avut oportunitatea, după absolvirea primei 
facultăţi, să „îmbrac“ uniforma de ofiţer nu am stat mult 
pe gânduri şi am acceptat. În ceea ce priveşte „riscurile 
meseriei“ de grănicer sau de poliţist de frontieră, din scurta 
mea prezentare profesională de mai sus, se poate vedea 
că nu le-am ocolit deloc. Ca şef de tură am fost mereu 
împreună cu oamenii pe care i-am comandat, zi si noapte 
în teren, mai apoi ca adjunct şef sector am răspuns direct 
de toate compartimentele operative ale structurii. La nivel 
judeţean, ca ofiţer de cercetări penale sau ca şi coordonator 
al unui compartiment ce luptă împotriva unor infracţiuni 
din sfera crimei organizate, respectiv traficul de persoane, 
m-am întâlnit des cu situaţii care aveau un grad mai mare 
sau mic de risc. După părerea mea, după aproape 22 de 
ani de experienţă profesională, pot spune că dacă doreşti 
să faci meseria de poliţist, trebuie să îţi asumi în mod 
conştient şi riscurile meseriei pe care ai ales-o.
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Interviu

- Natura muncii dvs. presupune o veșnică luptă cu 
contrabandiștii, cu răufăcătorii. Dacă ar fi să realizați 
un top al abaterilor de la legislația în vigoare privind 
frontiera de stat a României, cum ar arăta acesta?

- Natura actuală a muncii mele mă ţine acum 
oarecum mai departe strict de problemele frontierei de stat 
a României. Însă, anii petrecuţi „la frontieră“ şi faptul că 
sunt permanent în contact cu colegii mei cred eu că mă 
îndreptăţesc să vă răspund la această întrebare. Situaţia 
infracţională la frontiere cunoaşte o dinamică mai mare sau 
mai mică, fiind influenţată de factori externi sau interni, 
modificându-se de la an la an. În trecut, până a nu fi fost 
intraţi în Uniunea Europeană, la frontiera de vest aveam 
probleme mari cu cetăţenii români care deja primiseră 
interdicţia de a mai călători în statele U.E. şi cu cetăţeni 
ai unor state terţe care încercau să iasă ilegal din România. 
Anul 2012 a adus la frontiera de vest a României un „val“ 
fără precedent de migranţi proveniţi din ţări afro-asiatice, 
care încercau să intre ilegal din Serbia şi apoi solicitau azil 
în ţara noastră, situaţie care cred eu că a fost manageriată cu 
mult succes cu colegii mei din structurile operative. Acum, 
problemele la frontiera de vest sunt generate în special de 
migraţia ilegală (pe sensul de ieşire din România), traficul 
cu autoturisme furate din ţări din vestul Europei, folosirea 
actelor false sau falsificate şi mai puţin infracţiuni specifice 
de contrabandă. 

- În funcția pe care o aveți la granița de la Cenad 
a României, ce anume v-a impresionat cel mai neplăcut 
în timpul serviciului?

- În anii petrecuţi în echipa de comandă a Sectorului 
PF Sânnicolau Mare, având în subordine directă şi  punctul 
de trecere a frontierei de la Cenad, am avut ocazia să 
întâlnesc mai multe situaţii mai deosebite, ca de exemplu: 
copii ascunşi sub fustele mamelor, persoane ascunse în 
lăcaşuri special amenajate sau în portbagaje, fete care 
urmau să fie scoase din ţară pentru a fi exploatate în 
străinătate, încercări de a ieşi din ţară folosind documente 
de călătorie false sau falsificate ori aparţinând altor 
persoane. La „frontiera verde“ sau „pe fâşie“ m-am întâlnit 

cu situaţii în care erau implicate grupuri de migranţi care 
încercau să iasă din România pentru a ajunge în ţări din 
vestul Europei. Sigur că o situaţie în care iarna, pe zăpadă 
şi multe grade sub zero, sunt depistaţi migranţi din ţări 
afro-asiatice care au cu ei copii doar de câteva luni, nu 
poate decăt să te impresioneze. Atunci când am lucrat la 
combaterea traficului de persoane, aproape fiecare caz 
derulat de echipa condusă de mine m-a impresionat în 
felul său. Acum, când conduc o structură de cooperere 
poliţienească internaţională, aproape fiecare caz în care ni 
se cere ajutorul, în special de la colegii noştrii de la poliţia 
naţională, este diferit şi te poate impresiona. Fie că este 
vorba de un accident de circulaţie major, cu victime, fie 
că este vorba de un urmărit internaţional sau de autorii 
unor infracţiuni cu violenţă sau doar de un control de 
rutină efectuat de poliţie în trafic sau pe un aeroport, ori 
de persoane dispărute de la domiciliu de mai mulţi ani, 
fiecare caz are încărcătura lui emoţională şi trebuie tratat 
cu maximă operativitate, profesionalism şi seriozitate. Asta 
este ceea ce încerc să transmit în fiecare zi mai tinerilor 
mei colegi.

- Bănuiesc că la frontieră, mai precis la punctul 
de trecere în Ungaria, nu se întâmplă doar lucruri 
neplăcute. Ce v-a impresionat la modul plăcut?

- Fiecare situaţie sau „litigiu“ rezolvat în favoarea 
cetăţeanului te impresionează în mod plăcut. Acum, de 
fiecare dată când reuşim să ajutăm un coleg, din România 
sau din Ungaria, sau care se află plecat în misiune în 
străinătate şi ne cere ajutorul, constituie un motiv de 
satisfacţie. Atunci când structura este vizitată de colegii de 
la poliţiile altor state ale U.E. şi pleacă de la noi mulţumiţi 
de felul în care înţelegem să ne facem treaba, constituie un 
motiv de satisfactie. Fiind un ofiţer care provin din structuri 
operative ale poliţiei de frontieră, cunosc şi înţeleg foarte 
bine valoarea unui răspuns venit în timp util şi care este de 
folos şi de aceea aproape că pot „simţi“ satisfacţia colegilor 
mei de la poliţia de frontieră sau poliţia națională ori din 
alte state membre ale U.E., atunci când reuşim să îi ajutăm. 
În concluzie, sentimentul datoriei împlinite, a muncii bine 
făcute, sunt situaţii care nu pot să te impresioneze decăt în 
mod plăcut. Faptul că ai ajutat un coleg în rezolvarea unui 
caz, sau poate doar cetăţeanul simplu într-o problemă care 
pentru el era importantă, e de ajuns ca să pleci acasă liniştit 
şi împlinit.

- Documentându-mă pentru cărțile mele despre 
istoria Cenadului, am studiat, evident, și dosarele 
Poliției de Frontieră Cenad aflate în custodia Arhivelor 
Naționale. În plus, am crescut la Cenad, ca atare sunt 
familiarizat cu istoria polițiștilor/grănicerilor. De la 
perioade de maximă securizare a graniței, am constatat 
acum o relaxare totală. Cu toate acestea, cel puțin în 
anii trecuți, aproape că nu trecea o zi fără noi transfugi 
prinși în zonă. Cum reușiți să-i prindeți?

- Situaţia s-a schimbat foarte mult pe graniţele 
României şi este într-o continuă îmbunătăţire. Faţă 
de anii mai îndepărtăţi, ai grăniceriei, când accentul 
era pus pe densitatea de militari şi controlul accesului 
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Interviu

populaţiei aproape de frontieră, acum securitatea frontierei 
se realizează în mare parte cu mijloace moderne de 
supraveghere, atât pe timp de zi, cât şi pe timp de noapte, iar 
acestea, împreună cu mijloacele moderne de comunicaţii 
şi de mobilitate, ne permit să ne îndeplinim misiunile căt 
mai eficient posibil. Eforturile financiare făcute în ultimii 
ani de către conducerea Poliţie de Frontieră Române, 
accesarea de fonduri europene, dotarea şi pregătirea 
Poilţiei de Frontieră au făcut ca securizarea frontierelor 
ţării noastre să fie efectivă şi eficientă. 

- În contextul întrebării de mai sus, care este 
relația Poliției de Frontieră cu localnicii?

- Aproape acealaşi răspuns ca mai sus. Situaţia la 
frontieră şi modul de abordare a supravegherii şi controlului 
trecerii frontierei de stat, diferită în anii mai îndepărtaţi 
de cea de acum, influenţează şi relaţiile dintre autoritaţi 
şi populaţia din zona de frontieră. Faptul că legislaţia de 
frontieră este mult mai permisivă ca în trecut, restricţiile 
sunt mult mai mici, dotarea modernă a Poliţiei de Frontieră 
Române, au contribuit şi contribuie la îmbunătăţirea 
relaţiilor dintre poliţistul de frontieră şi localnici. Una 
dintre atribuţiile generale ale poliţiei de frontieră este 
aceea că „apără viaţa, integritatea corporală şi libertatea 
persoanelor, proprietatea publică şi privată, celelalte 
drepturi şi interese legitime ale cetăţenilor şi comunităţii“, 
context în care, pentru îndeplinirea acesteia sau a altor 
atribuţiuni generale sau specifice, poliţia de frontieră se 
bazează pe o bună colaborare cu cetăţenii şi se bazează pe 
sprijinul oferit de aceştia. Din câte cunosc eu, referindu-ne 
la comuna Cenad şi la faptul că aici multă lume iubeşte 
să pescuiască, iar râul Mureş este pe o porţiune de peste 
22 km apă de frontieră, relaţia dintre poliţia de frontieră, 
autorităţile publice locale şi localnici este una firească şi 
foarte bună. 

- Ați avut cazuri de trecere a frontierei, inclusiv 
de către localnici, prin alte locuri decât cele legale?

- Da, au fost, dar fiecare caz în parte trebuie tratat 
separat, are particularităţile lui. Trebuie făcută distincţia 
între culpă şi intenţie, între o trecere a frontierei şi o 
încălcare a frontierei, iar legislaţia actuală şi acordul dintre 
România şi Ungaria privind frontiera comună prevăd şi 
aceste cazuri, precum şi modul lor de rezolvare.

- Cum vă înțelegeți cu colegii dvs. maghiari, 
știind că acum s-a trecut la controale comune?

- România şi Ungaria sunt ţări membre ale U.E. 
şi în materia controlului de frontieră sau a supravegherii 
frontierei  aplică proceduri similare. Participanţii la 
traficul internaţional au de mai mulţi ani ocazia să vadă în 
P.T.F. Cenad-Kiszombor, aplicarea principiului „o singură 
oprire“, controlul de frontieră efectuându-se doar pe 
teritoriul unei ţări, atât de poliţiştii de frontieră români, cât 
şi de către poliţiştii maghiari. Periodic, colegii mei şi cei 
maghiari execută misiuni comune de patrulare pe frontiera 
comună, au avut şi au stagii de pregătire comună în ceea 
ce priveşte legislaţia şi procedurile specifice celor două 
ţări. Chiar şi colegii noştrii de la poliţia rutieră desfăşoară 
periodic acţiuni şi misiuni comune, româno-maghiare, pe Dușan Baiski

comunicaţiile care acced spre frontieră. În ceea ce priveşte 
structura pe care o comand în acest moment, încă de la 
deschiderea ei din martie 2010, politiştii de frontieră români 
şi colegii lor maghiari lucrează împreună, în aceeaşi sală, 
24/24 ore pe zi, 7 zile din 7.

- Ați pomenit într-un răspuns al dumneavoastră 
de Agenţia Frontex. Ce este ea şi cum influenţează 
această zonă a frontierei, respectiv graniţa de la Cenad?

- Da, Agenţia Frontex este o agenţie specializată a 
Consiliului U.E. care gestionează problematica frontierelor 
externe ale U.E. Faptul că în judeţul Timiş, la structura 
teritorială a poliţiei de frontieră, în special la frontiera cu 
Serbia, dar şi la Cenad, începând cu anul 2009 se desfăşoară 
tot mai multe operaţiuni comune, la care participă poliţişti 
de frontieră din diferite ţări ale U.E. alături de cei români, 
nu poate aduce decât un mare plus de valoare în ceea 
ce priveşte schimbul de experienţă şi de bune practici. 
Cetăţeanul de rând, participant la traficul de frontieră, prin 
faptul că vede într-un punct de frontieră român, poliţiştii de 
frontieră români efectuând controlul de frontieră nu numai 
alături de poliţişti maghiari, dar şi de austrieci, polonezi, 
bulgari, italieni, spanioli, francezi etc. înţelege că motto-ul 
Poliţiei de Frontieră Române, „Frontiere sigure în folosul 
comunităţii europene” nu reprezintă doar nişte cuvinte, ci 
chiar realitatea.

- Și o ultimă întrebare: în calitatea dvs. de polițist 
de frontieră, ce vă doriți cel mai mult legat de profesie?

- În acest moment, legat de profesia de poliţist de 
frontieră, cel mai mult îmi doresc să ne fie recunoscute 
eforturile prin accesul României în Spaţiul Schengen. În 
ceea ce priveşte cooperarea internaţională pe care o facem 
împreună cu colegii maghiari, sigur că îmi doresc ca ea să 
se dezvolte, dat fiind faptul că această formă de cooperare 
poliţienească este recunoscută în Uniunea Europeană ca 
fiind cea mai modernă şi eficientă, la frontieră.

Notă: Imaginile sunt fotoreproduceri după docu-
mente originale aflate în custodia Serviciului Judeţean Timiş 
al Arhivelor Naţionale. 
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Probleme cetățenești

Ce este dreptul de pre-
emțiune? 

Răspunde: dl. Av. Dan 
Muntean:

Dreptul de preemțiune re-
prezintă o excepție sau limitare 
a dreptului de dispoziție a pro-
prietarului asupra unui bun al său. 
Dreptul de proprietate se compune 
din trei elemente: posesia, adică 
dreptul de a poseda un bun al 
cărui proprietar suntem, folosința 
adica dreptul de a folosi bunul al 

cărui proprietar suntem și dispoziția reprezentând dreptul de 
a dispune liber, de a înstrăina un bun proprietatea noastră.

Prin instituirea dreptului de preemțiune al unor 
categorii de persoane, statul limitează dreptul proprietarului 
de a înstrăina în anumite forme un bun proprietatea sa, 
în special prin limitarea persoanelor dobânditoare și 
respectarea unor proceduri.

De regulă, statul instituie acest drept de preemțiune 
din rațiuni economice, de sprijinire a unor categorii sociale 
și, mai nou, de siguranță națională.

Există însă și dreptul de preemțiune convențional, 
care nu este impus de legiuitor, ci de persoane prin care 
un promitent se obligă față de un beneficiar ca în cazul 
înstrăinării bunului să îl ofere beneficiarului, în caz contrar 
convenția de înstrăinare către alte persoane fiind anulabilă.

Cele mai cunoscute drepturi de preemțiune legală 
au fost instituite prin Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, 
Legea nr. 58/1998 privind circulația juridică a terenurilor,  
Legea nr. 16/1994 a arendei și, în prezent, controversata 
Lege nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a 
vânzarii-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan, 
dreptul de preemțiune reglementat de Legea 10/2001 în ceea 
ce privește vânzarea unor construcții, dreptul de preemțiune 
reglementat de Codul silvic.

Având în vedere că este de interes în această perioadă 
problema dreptului de preemțiune la vânzarea terenurilor 
agricole extravilane, voi da câteva lamuriri în acest sens.

Practic, dreptul de preemțiune în privința înstrăinării 
terenurilor agricole extravilane, reglementat în prezent de 
Legea nr. 17/2014, prevede că orice proprietar de teren 
agricol extravilan, în momentul în care dorește să vândă 
terenul său este obligat să ofere vânzarea acestui teren, la 
preț egal, unor categorii de persoane, și doar dacă aceste 
categorii de persoane nu își manifestă dorința de a cumpăra, 
vânzătorul este liber să vândă cui dorește.

Beneficiarii dreptului de preemțiune sunt în ordine: 
coproprietarii, arendașul, proprietarii vecini și statul roman. 
Acesta înseamnă, ca la preț egal, primul drept de cumpărare 
îl are coproprietarul, când există, al doilea arendașul când 
există, al treilea proprietarii vecini și ultimul statul român.
Procedura presupune ca vânzătorul să depună la primăria unde 

Curier juridic se află terenul o cerere prin care se solicită afișarea ofertei de 
vânzare, care va fi afișată timp de 30 de zile.

Beneficiarii dreptului de preemțiune, denumiți 
preemtori, își pot manifesta dorința de a cumpăra terenul 
vânzătorului și primăriei în formă scrisă, oferta de 
cumpărare fiind și ea afișată la primărie.

După expirarea celor 30 de zile, în situația în care își 
manifestă dorința de a cumpăra prememtori de rang diferit 
(adica un coproprietar și arendașul) vânzătorul va trebui 
să încheie contractul cu preemtorul cu rang superior, în 
exemplul dat cu coproprietarul.

În situația în care oferta de cumpărare vine de la mai 
mulți preemtori de rang egal, mai mulți coproprietari sau 
mai mulți vecini, vânzătorul este liber să vândă cui dorește 
anunțând primăria în scris în acest sens.

Dacă însă un preemtor de rang inferior oferă un preț 
mai mare decât cel oferit de preemtorii din rang superior 
sau din oferta de vânzare, vânzătorul poate relua procedura, 
care durează doar 10 zile de la împlinirea primelor 30, caz 
în care preemtorii cu rang superior vor putea oferi prețul 
mai mare decât cel oferit de preemtorul cu rang inferior, 
în caz contrar acesta din urmă va putea cumpăra terenul.

Dacă niciunul dintre preemtori nu își manifestă 
dorința de a cumpăra, vânzătorul este liber să vândă cui 
dorește după ce va primi un aviz pozitiv în acest sens de la 
structura competentă din cadrul Ministerului Agriculturii.

Dreptul de preemțiune se aplică doar în cazul 
vânzărilor și nu se aplică în cazul donației, testamentului, 
contractului de întreținere, schimb.

În zonele de frontieră cum este și Cenadul, în cazul 
vânzării terenurilor extravilane la o adâncime de 30 km 
de frontieră sau la sub 2.400 metri de anumite obiective 
speciale, înaintea vânzării este obligatorie parcurgerea 
procedurii avizării vânzării de către Ministerul Apărării 
Naționale, respectiv cererea tip însoțită de actul de 
proprietate în copie legalizată de notarul public sau 
funcționarii primăriei, extras de carte funciară, adeverință 
privind libera vânzare, oferta de vânzare, iar în cazul 
persoanelor juridice și delegație de reprezentare, certificat 
constatator de la Oficiul Registrului Comerțului și hotărâre 
a adunării generale pentru vânzare.

Procedura avizării de către Ministerul Apărării 
Naționale nu este necesară în cazul vânzării către preemtori 
(coproprietari, arendași, proprietari vecini, statul român).

Cenad - vedere aeriană. Foto: Johann Wunder
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...Хлеб наш насушни 
дај нам данас... (VIII)

Јаворка Марков Јоргован

Pagina sârbilor cenăzeni 

У кући Милоша и Љубице Степанов (Гаврини) из 
Кетфеља још педесетих година прошлог века за Божић 
се месило и „Здравље“ и „Месец“, али и „Авлије“.

Сво ово тесто, код њих није било посно, јер се 
месило брашно са млеком и зејтином.

„Авлија“ се пекла у округлој тепсији као погача 
на којој су се около постављале од теста: камара са 
сламом, купе тулузине, а у средини... газда (домаћин) 
у вертикалном положају (ваљкасто тесто дланом се 
притиска, тако да му се изваја глава).

Ето, колико архаике, јер се често и сада 
руководимо по кретању тих небеских тела (светиње, 
захођење сунца, месечеве мене).

Исто сада се месио (не обавезно постан) колач 
који се носио као част куму, а и колач који је мати 
носила у кућу своје удате ћерке.

Ти су колачи морали бити најлепши и најбољи 
„румени ко сунце“, а „мекани ко душа“, јер се у добро 
укрућеном салвету носе кроз сокаке, а свет треба да се 
диви умешности оне која их је спремила.

Тренутно, торта (обично купљена из 
посластичаре) је заменила колач (ако!).

Посебно тесто за Божић била је чесница, која 
се још и сада спрема у сваку нашу кућу. Код нас се 
чесница не меси квасцем, него од чистог белог брашна, 
воде (неначете), мало уља. То је тегљено тесто од којег 
се развуку коре (листови) обично 7 или 9 и надевају 
орасима, шећером и грожђицама.

Обавезно, у тепсији, домаћица баца (преко 
главе) и метални новчић. (У чијем ће се парчету наћи, 
дотичан ће га носити у џепу као амајлију или ће га 
искористити када купи неку значајну ствар (њиву, 
кућу, марву).

Ако је новац био сребрењак, онда га је домаћин 
„откупљиво“ и стављао га у ведро воде којом се појила 
стока (све до Малог Божића).

Тако спремљена, чесница се исече на парчад, 
добро попрска врелим уљем и пече, а печена се медом 
намаже.

Још и сада се у већини кућа чесница „дели“ 
после ручка првог дана Божића. Дели је домаћица, а 
негде и најстарији мушкарац из куће. Свако се парче 
намењује: прво парче – утемељивачу куће (иако га 
нико није познавао), друго парче – положнику, треће 
парче – путнику намернику, четврто парче – сточару и 
тек сада најстаријем члану породице, па све редом до 
најмлађег.

Много сам чесница видела (и пробала), али само 
сам у једној кући срела посебан начин на који се тај 
колач пре уношења у пећ секао.

Иако је тепсија била правоугаона, на средини 
се врхом ножа засекао мањи круг, затим један већи и 

трећи највећи. Са средине, од тог малог круга секла се 
у дијагонали, те су сва парчад имала необичан облик.
Да ли су били симболи сунца и сунчевих зрака?!

Тако се секла и делила чесница у кући моје 
свекрве (Кетфељ – Јоргован Пава) све до њеног 
упокојења (2007).

За Нову Годину (Мали Божић) обавезно се 
месила „васиљица“. И то је тесто обредно.

Код нас се месило тесто од брашна и воде, без 
квасца.

То је тегљено тесто („услатко“) са орасима и 
шећером, које се увије као штрудла, а затим се савије 
у облику пужа. Свако се парче „печати“ са три шупље 
стабљике трске свезане црвеном вуницом.

Колико је члана породице, толико се спреми и 
васиљица.

О Ускрсу некад се месио колач с млеком и јајима, 
лепо уплетен, који се носио за покој душа и делио 
на гробље. Касније се тај колач заменио укиселом 
савијачом са маком и орасима, док се сада на гробље 
носи „ко шта зна, има и уме“.

Петровдан је доносио прву гибаницу са јабукама, 
јер су се тада уз јабуке – петроваче, даривала „задушу“ 
и парчад такве гибанице.

И на крају, да не заборавим (јер сам сигурна да 
сам и онако доста тога пропустила), најсликовитији 
симбол нашег гостопримства је дочекивање гостију на 
кућном прагу са хлебом и сољу.

Јован Чолаковић, Семартонац, уметник и песник, 
професор, а изнад свега наша велика банаћанска душа 
написао је себи и нама у аманет:

„Слабо нас други познају. Треба књигу да 
напишем о нама. То што се до сад писало, то је ништа.
Нико није написао какви смо.

Ми се на стрњици рађамо и одмах пуштамо 
корен. Сисамо у хладу крстине жита. Играмо се око 
плуга и кола, а чим доспемо за радњу – хватамо ручице.

Кад једемо – срчемо, кад спавамо – хрчемо, кад 
ходамо – трупкамо, кад радимо – пљунемо у дланове.

Нама је зора будилник, поноћ – успаванка, дуга 
– славолук, видокруг – међа.

За нас је злато боје зрелог жита...
Овде ми је место, на овој благословеној равници 

широкој од хоризонта до хоризонта, створеној за 
крупан корак, дубок дах и дугачак залет: на широком 
пољу, ништа ти се неће испречити, нема међе, нема 
обележја, нема успона, нема пада, све је уравнотежено.

Нема неизвесности: све је отворено као душа 
сељакова.

Одасвуд се види као из видиковца, где год станеш 
– у видиковцу си, цела је равнице – голем видиковац!

Ко уме да гледа, види и простор и време. “
(„Оно што се памти“ – Бугарски, С, 1983)    



Cenăzeanul nr. 5/2014 10

Educație

Din data de 1 octombrie 2014, și-a început 
activitatea Creșa din Cenad. Aceasta se află în subordinea 
Primăriei Cenad și funcționează sub forma unui serviciu 
public. Clădirea și dotările interioare au fost realizate din 
bani europeni, respectiv prin Măsura 322 „Renovarea, 

dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază 
pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a 
moştenirii rurale“. 

În condiții normale, unitatea trebuia să funcționeze 
începând cu anul școlar 2013-2014, dar, din cauza blocării 
posturilor, acest lucru a fost amânat până în toamna anului 
2014. În prezent, la Creșă lucrează un număr de cinci 
persoane și anume: un șef de centru, un asistent medical, 
o educatoare și două îngrijitoare. Numărul maxim de copii 
care pot frecventa creșa este de 25. În clipa de față sunt 
înscriși 13 copii, însă numărul lor crește zilnic. Condițiile 
de cazare sunt excepționale, neexistând vreun reproș din 
partea părinților. 

Creșa din Cenad este una dintre puținele unități 
de acet gen care funcționează în județul Timiș și, de 
asemenea, este de un real folos pentru părinții care au 
terminat concediul postnatal și s-au reîncadrat în muncă.

Creșa din Cenad

Vida Marianuț, asistent social

E toamnă. Cred că e cea mai frumoasă toamnă din 
ultimii ani. Mult soare, multe culori, multe miresme. Mirosul 
de mere și gutui îți distrage atenția de la norul negru ce-și 
întinde mantaua peste peisajul auriu ca din basme. Și totuși, 
e frumos și plăcut afară. Câțiva stropi de ploaie vor parcă să 
ne ureze un nou an școlar plin de bucurii și succese. Cred că 
de aceea mereu plouă în prima zi de școală.

Adunați în curtea școlii, copiii, alături de dascălii lor, 
așteaptă. Doamnele educatoare și-au întâmpinat boboceii… 
Unii plâng, alții sunt doar curioși, iar cei mai mari se bucură 
de revederea colegilor și a doamnelor. Cu prilejul aceasta, 
îi urăm bun venit domnișoarei educatoare Voichița Covaci, 
care, din acest an, a venit la noi și sperăm că se va simți bine 
și va rămâne la grădinița noastră. Totodată, le dorim tuturor 
copiilor și cadrelor didactice un nou an școlar mai bun și 
mai rodnic!

Din păcate, am început anul școlar cu două învățătoare 
lipsă. Doamna învățătoare Cornelia Uncianschi (Ivancescu) 
se află în concediu postnatal și cu ocazia aceasta îi dorim 
toate cele bune, casă de piatră și bun venit pe lume noului 
membru al familiei Uncianschi! Domnișoarei  învățătoare 
Pal Erika, aflată în concediu de boală, îi dorim însănătoșire 
grabnică și să se întoarcă la noi toți cât mai repede, o 
așteptăm cu drag!

Alături de copii și cadre didactice, în întâmpinarea 
noului an școlar au venit și părinții, reprezentanții Bisericii, 
ai Primăriei, ai Poliției, drept pentru care le mulțumim 
pentru că ne sunt mereu alături și ne sprijina ori de câte ori 
e nevoie. Îi mulțumim d-lui primar, Consiliului Local și 
tuturor celor care au făcut ca și în acest an să avem cu ce 
ne mândri: sală de sport nouă, grădiniță complet renovată, 
câteva renovări importante la școală și multe altele care ne 
fac să ne simțim întoteauna bine la școală

Spor la muncă tuturor celor care vor munci!

Prof. Slavka Bojin

Cum am întâmpinat 
noul an școlar?

Școala din Cenad,  pe  vremuri. 
Colecție foto: Agnes Kupper
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Aşa cum promiteam în numerele trecute ale 
revistei, revin cu prezizări legislative referitoare la drep-
turile şi obligaţiile poliţiştilor de frontieră, aşa cum sunt 
ele prevăzute de legislaţia română actuală.

Înainte de asta, fac precizarea că la nivel teritorial, 
Poliţia de Frontieră Română este organizată în Garda de 
Coastă, inspectorate teritoriale, grupuri de nave, sectoare 
şi alte unităţi ale poliţiei de frontieră; în punctele de trecere 
a frontierei de stat se organizează şi funcţionează puncte 
ale poliţiei de frontieră. La frontiera cu fiecare stat vecin, 
exceptând judeţele Tulcea şi Constanţa, se organizează 
şi funcţionează inspectorate teritoriale cu personalitate 
juridică. În judeţele care au ca limită frontiera de stat, se 
organizează servicii teritoriale ale poliţiei de frontieră. 

Pe zona administrativ-teritorială a comunei Cenad, 
structura competentă a Poliţiei de Frontieră Române 
este Sectorul Poliţiei de Frontieră Sânnicolau Mare, 
cu sediul în oraşul cu acelaşi nume. Această structură 
este subordonată Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de 
Frontieră Timişoara, iar Punctul de Trecere a Frontierei 
Cenad este subordonat sectorului poliţiei de frontieră. În 
viitorul apropiat, Sectorul Poliţiei de Frontieră Sânnciolau 
Mare, va avea în subordinea sa încă un punct de trecere a 
frontierei, situat la frontiera cu Serbia, respectiv Punctul 
de Trecere a Frontierei Valcani.  

Drepturile poliţistului de frontieră sunt cuprinse 
pe larg în cap. V, Secţiunea I, art. 27 din O.U.G. nr. 
104/2001, privind Organizarea şi funcţionarea Poliţiei 
de Frontieră Române, actualizată. Pentru că spaţiul nu 
permite prezentarea lor în detaliu, o să exemplific câteva, 
cei interesaţi putând afla mai multe consultând actul 
legislativ sus menţionat.

În exercitarea atribuţiilor ce îi revin în zona 
de competenţa poliţistul de frontieră este investit cu 
exerciţiul autorităţii publice şi are următoarele drepturi:

a) să legitimeze şi să stabilească identitatea 
persoanelor care încalcă dispoziţiile legale privind 
frontiera de stat ori a căror prezenţă în zona de frontieră 
este suspectă şi să ia măsurile legale ce se impun;

b) să conducă la sediul poliţiei de frontieră pe cei 
care prin acţiunile lor periclitează viaţa persoanelor, ordinea 
publică sau alte valori ale statului de drept, persoanele 
suspecte de săvârşirea unor fapte ilegale la frontiera de 
stat, persoanele a căror identitate nu a putut fi stabilită, să 
verifice situaţia acestora şi să ia, după caz, măsurile legale 
în cel mult 24 de ore, cu respectarea dreptului la apărare;

c) să cerceteze suprafeţele de teren, căile de 
comunicaţii şi construcţiile izolate, să intre, pentru 
îndeplinirea atribuţiilor, în incinta agenţilor economici 
şi a instituţiilor publice, indiferent de deţinător sau de 
proprietar, cu respectarea dispoziţiilor legale; 

d) să invite la sediul poliţiei de frontieră persoanele 

a căror prezenţă este necesară pentru îndeplinirea 
atribuţiilor poliţiei de frontieră, prin aducerea la cunoştinţa 
acestora, în scris, a scopului şi motivului invitaţiei;

e) să efectueze controlul persoanelor şi al 
bagajelor, precum şi al autovehiculelor, mijloacelor de 
transport feroviare, atunci când exista indicii temeinice că 
săvârşirea unei infracţiuni la regimul frontierei de stat este 
iminentă şi că persoana sau bunurile căutate se află în zona 
controlată;[...]

h) să poarte asupra sa armamentul şi muniţia 
necesară şi să folosească pentru îndeplinirea misiunilor 
autovehicule şi alte mijloace de transport cu sau fără 
însemnele distinctive ale Poliţiei de Frontiera Române; 
în funcţie de situaţie poliţistul de frontieră poate folosi 
girofarurile din dotarea mijloacelor de transport;

i) sa utilizeze, în raport cu natura şi cu gradul de 
împotrivire a persoanei care a săvârşit o faptă ilegala, forţa 
fizică şi mijloacele specifice din dotare, inclusiv câinii de 
serviciu; folosirea acestora se va face cu respectarea strictă 
a legii;[...]

k) să interzică accesul sau să înlăture persoanele 
care au intrat în perimetrul punctului de trecere a frontierei 
de stat ori se află în apropierea acestuia şi care prin prezenţa 
lor sau prin activităţile desfăşurate împiedica, sub orice 
formă, derularea normală a traficului de frontieră;

l) să efectueze controale şi să participe la razii, 
independent sau în colaborare cu organele locale ale 
poliţiei, când exista indicii cu privire la săvârşirea de 
infracţiuni la regimul frontierei de stat ori ascunderea unor 
infractori sau bunuri provenite din aceste infracţiuni;

m) să stabilească, împreună cu autorităţile 
administraţiei publice locale, măsuri de limitare temporară 
a circulaţiei persoanelor şi mijloacelor de transport 
în apropierea frontierei de stat, în raioanele în care se 
desfăşoară sau urmează să se desfăşoare acţiuni specifice; 
aceste limitări vor fi aduse la cunoştinţa cetăţenilor prin 
grija prefecţilor şi primarilor;

n) să solicite sprijinul cetăţenilor pentru urmărirea, 
prinderea, imobilizarea şi conducerea la sediile poliţiei 
de frontieră a persoanelor care au săvârşit fapte ilegale 
ori a căror identitate nu a putut fi stabilită, pentru luarea 
măsurilor ce se impun, potrivit legii; [...]

Activităţile prevăzute la art. 27 lit. c), e), l) nu 
au caracterul unei percheziţii prevăzute în Codul de 
procedură penală

În secţiunea a 2-a a aceluiaşi capitol V, la articolul 
28, se regăsesc Obligaţiile poliţistului de frontieră, astfel:

(1) Poliţistul de frontieră este obligat, în domeniul 
său de activitate, sa ia măsurile necesare de înlăturare a 
pericolelor care ameninţa ordinea publică sau siguranţa 

Drepturile şi obligaţiile 
poliţiştilor de frontieră

Comisar şef de poliţie
Tiberiu-Ioan BOCIAT

Şeful Punctului Comun de Contact 
Cenad-Kiszombor

(Continuare în pag. 12)
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persoanelor, în toate situaţiile în care ia cunoştinţa direct 
ori când este sesizat despre acestea.

(2) Când ia cunoştinţa de existenţa unei infracţiuni 
flagrante poliţistul de frontieră este obligat sa intervină şi 
în afară orelor de program, a atribuţiilor de serviciu şi a 
competenţei sale, pentru încheierea actelor prevăzute în 
Codul de procedură penală.

(3) Când situaţia impune să acţioneze în afara 
competenţei sale, poliţistul de frontieră procedează ca şi 
acea autoritate în a carei competenţa intra soluţionarea 
cauzei. [...]. Acţiunea acestuia încetează în momentul în 
care intervine autoritatea competentă.

În exercitarea atribuţiilor de serviciu poliţistul de 
frontieră este obligat în prealabil să îşi decline calitatea şi 
să prezinte insigna de poliţist şi legitimaţia de serviciu, cu 
excepţia situaţiilor în care rezultatul acţiunii este periclitat.

La intrarea în acţiune sau la începutul intervenţiei 
ce nu suferă amânare, poliţistul de frontieră este obligat 
să se prezinte, iar după încheierea oricărei acţiuni sau 
intervenţii să se legitimeze şi să declare funcţia şi unitatea 
de poliţie de frontieră din care face parte.

Pentru împiedicarea şi neutralizarea acţiunilor 
agresive ale persoanelor descoperite că au săvârşit 
infracţiuni sau contravenţii la regimul frontierei de stat 
ori ca au tulburat ordinea şi liniştea publică în zona de 
competenţa, acţiuni ce nu au putut fi inlaturate sau anihilate 
prin utilizarea altor mijloace legale, poliţiştii de frontieră 
pot folosi [...] şi alte mijloace de imobilizare care nu pun 
în pericol viaţa persoanei şi nu îi produc acesteia vătămări 
corporale grave.

Mijloacele de imobilizare pot fi folosite împotriva 
persoanelor care:

a) întreprind acţiuni care pun în pericol integritatea 
corporală, sănătatea şi bunurile altor persoane;

b) pun în pericol activităţile ce se desfăşoară în 
punctul de trecere a frontierei de stat;

c) ultragiază persoanele cu funcţii ce implică 
exerciţiul autorităţii publice.

Folosirea mijloacelor de imobilizare împotriva 
participanţilor la acţiunile agresive se va face în mod 
gradual, după atenţionarea prealabilă asupra uzului unor 
asemenea mijloace şi după lăsarea timpului necesar pentru 
încetarea acţiunilor şi părăsirea zonei, după caz. Folosirea 
acestor mijloace nu trebuie să depăşească nevoile reale 
pentru împiedicarea sau neutralizarea acţiunilor agresive.

Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră 
cooperează cu autorităţile administraţiei publice centrale, 
organele judiciare, celelalte organe şi instituţii centrale ale 
statului, precum şi cu reprezentanţi ai societăţii civile.

În plan teritorial structurile subordonate Inspec-
toratului General al Poliţiei de Frontieră cooperează 
cu autorităţile administraţiei publice locale, organele 
judiciare, celelalte organe şi instituţii ale statului, cu 
serviciile descentralizate ale ministerelor, precum şi cu 
reprezentanţi ai societăţii civile.

(Urmare din pag. 11) (Urmare din pag. 4)
- Fotografiile ce surprind marșul pe ulițele 

Cenadului relevă un dezinteres total din partea 
cenăzenilor pentru asemenea manifestări publice. Cum 
comentați această poziție a lor, a oamenilor pe care, 
cum spuneam în întrebarea anterioară, îi reprezentați 
și le apărați interesele?

- Nu cred că este dezinteres, ci mai degrabă 
certitudinea că oamenii pe care i-au ales la conducerea 
Primăriei își fac datoria și nu-și vând în niciun fel pielea 
în detrimentul sănătății celor mulți. Acest lucru vreau să-l 
repet și anume că și eu și familia mea trăim în această 
localitate și ar fi pur și simplu absurd să fac ceva ce să nu 
fie placul cetățenilor. Dar asta nu înseamnă că nu sunt și 
persoane nemulțumite, pe care încercăm să le convingem 
că am făcut ceea ce trebuia și era legal.

- În România, anii de comunism au creat 
omul nou, un soi de copil mic incapabil să-și rezolve 
singur problemele. În orice situație, așteaptă să vină 
primarul să le rezolve pe toate, de la văruitul pomilor 
și desfundatul șanțurilor și, iată, până la interzicerea 
până și a prospecțiunilor subsolului din Cenad. Reiese 
de aici faptul că oamenii nu-și cunosc drepturile și 
îndatoririle ca cetățeni. Ce trebuie făcut pentru a 
ameliora o asemenea situație?

- În general, suntem obișnuiți să stăm deoparte, 
să nu ne implicăm în problemele comunității, știind că 
de aceste lucruri trebuie să se ocupe altcineva. Nici nu 
vă puteți închipui cu ce probleme vin câte unii și ne este 
foarte greu de multe ori să găsim rezolvare la problemele 
lor. Implicarea mai mare a cetățenilor în problemele 
comunității ar duce la cunoașterea, precum și la rezolvarea 
acestora.

- În context, ce trebuie să știe cenăzenii despre 
limitele dvs., ca primar, și limitele consiliului local?

- Primăria și Consiliul local au atribuții clar stabilite 
prin Legea 215/2001, iar orice alte acțiuni în afara unor 
prevederi legale sunt în afara legii. Cetățenii trebuie să 
știe că în relația dintre persoane fizice sau juridice și firma 
de prospecțiuni nu putem interveni, putem eventual să 
îndrumăm, dar nimic mai mult.
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Sfaturi de sezon pentru 
gospodarii cenăzeni

Agricultură

Ing. G. Ivașcu

Iată că, încet-încet, ne 
îndreptăm spre finele anului 
2014, an care prin condițiile 
meteo avute a dus la obținerea 
unor producții bune atât la 
cerealele păioase, cât și la 
prășitoare. Mai ales porumbul a 
fost în elementul lui, obținându-
se producții nemaiîntâlnite 
de mulți ani. Desigur că 
precipitațiile excedentare (pâ-
nă la 15 octombrie au căzut 
aproximativ 500-600 l/mp), 

care au dus și la proliferarea bolilor foliare ca: făinarea, 
septorioza etc., au făcut ca tratamentele foliare efectuate 
să fie mai multe decât în alți ani. Umiditatea mare a dus, 
de asemenea, la apariția mai multor generații de buruieni 
după efectuarea erbicidărilor, unele parcele ajungând la un 
mare grad de îmburuienare, ceea ce a îngreunat recoltarea. 

Tot din cauza precipitațiilor excesive, s-au 
întâmpinat greutăți la obținerea de semințe.  Localizarea 
germenilor patogeni se face în diferite zone ale seminței.  
Astfel, aceștia se pot localiza atât în interiorul acesteia, 
în tegument, cât și la suprafața bobului. De aceea, în 
această toamnă, au fost necesare tratamente cu substanțe 
sistemice executate cu maximum de atenție. Dintre 
lucrările caracteristice acestei perioade, având în vedere 
că majoritatea speciilor și-au încheiat stadiul de vegetație, 
le amintim pe cele de toamnă, atât în grădină, cât și pe 
câmp. În grădină e bine să punem o dată la trei ani gunoi de 
grajd semidescompus sau descompus (mraniță), în vederea 
sporirii fertilității solului, dar și pentru o mai bună aerare. 
Gunoiul se încorporează o dată cu arătura, în cantitate de 
25-30 t/ha. Înainte de executarea arăturilor de toamnă este 
bine să aplicăm pe sol îngrășămintele chimice mai greu 
solubile: cele cu fosfor sau cu potasiu.

Dintre lucrările ce se efectuează în grădina de legume 
în această perioadă menționăm terminarea recoltatului la 
varza de toamnă și, de asemenea, la începutul intervalului 
încă se poate planta ceapa pentru ceapa verde, salata, 
și se poate semăna spanacul, toate pentru recoltarea în 
primăvară. La ceapă se plantează bulbi mai mici, care au 
fost selectați din ceapa de consum. La salată se plantează 
răsadul obținut în prealabil în brazde reci. Spanacul se 
seamănă direct direct din sămânță. Totodată, se poate planta 
usturoiul de toamnă, care se va consuma în primăvară. 

După căderea primei brume, în momentul când s-au 
scuturat frunzele, se încep plantările de toamnă la pomii 
fructiferi și se continuă până la apariția primelor înghețuri. 
Dacă timpul nefavorabil apare brusc și nu se mai pot face 
plantări, se poate relua plantatul în primăvară, în gropile 
săpate în toamnă. Adâncimea gropilor este aproximativ 

constantă în toate tipurile de sol, fiind diferite doar 
dimensiunile laterale. Astfel, în solurile ușoare se sapă un 
pătrat de 0,80x0,80 m, în cele medii 1x1 m, iar în solurile 
grele se merge pe gropi de dimensiuni mai mari: 1,5x1,5 
m. Adâncimea potrivită este de 0,6 m în toate aceste 
cazuri. Menționăm că punctul de altoire după plantare 
trebuie să fie la nivelul solului, pentru aceasta dacă mai 
trebuie adăugăm pământ. Înainte de plantare se execută 
fasonatul rădăcinilor, astfel la rădăcinile mai groase, cu 
diametrul de 3-4 cm, se îndepărtează doar un centimetru 

din vârful rădăcinilor, la cele subțiri se scurtează cu 6-7 
cm. După aceea se execută mocirlitul rădăcinilor, care se 
introduc într-o pastă făcută din 2/3 părți pământ galben și 
1/3 balegă proaspătă de vită, la care se adaugă apă până se 
obține o pastă omogenă care să adere la rădăcini. În groapa 
săpată se pune o lopată de mraniță și una de nisip, după 
care toarnă două-trei găleți de apă, în funcție de umiditatea 
existentă în sol. 

După aceasta se așează pomul în groapă și se trece 
la acoperire astfel: se completează cu pământ până la 
jumătate, după care se tasează bine cu piciorul. Se adaugă 
două-trei lopeți de mraniță, 0,2-0,3 kg complexe 15:15:15, 
o găleată de apă și se acoperă cu pământ până aproape de 
umplerea gropii, după care se tasează. 

La sfârșit se adaugă pământ și se formează un 
mușuroi în jurul pomului, care nu se mai tasează (în cazul 
plantărilor de toamnă). La pomii plantați în anii anteriori 
se face fertilizarea de toamnă cu îngrășăminte complexe 
15:15:15 aplicate în proiecția coroanei, care se acoperă 
cu 3-4 lopeți de mraniță. Până în primăvară, sub influența 
precipitațiilor din iarnă,  se vor descompune și vor fi 
disponibile pentru rădăcini.

În continuare, vă recomand o sursă de puieți pentru 
o plantare de calitate deosebită, verificată personal: livada 
de pe drumul Nerăului din Sânnicolau Mare, km. 3, după 
trecerea peste Aranca, pe partea dreaptă. Persoană de 
contact, dna ing. Aurica Mocanu, tel. 0744-784.951.

În speranța că eforturile vă vor fi de folos, vă doresc 
multă sănătate!
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Pescar cenăzean

Ing. G. Ivașcu

Concurs de pescuit
Ca în fiecare din ultimii ani, la sfârșitul verii sau 

începutul toamnei se desfășoară concursul de pescuit, 
o acțiune intrată deja în tradiția locală a pescarilor din 
comuna Cenad. Data desfășurării întrecerii actuale a 
fost 6 septembrie 2014, cu ora de start 7, competiția 
desfășurându-se într-o singură manșă, până la ora 14. 

A impresionat în mod plăcut punctualitatea 
concurenților, care s-au prezentat la „locul faptei“ cu cel 
puțin un sfert de oră înainte de începere. Evenimentul s-a 
desfășurat la amenajarea piscicolă „Anka“, prin bunăvoința 
patronului, dl Lucian Jura, condițiile de întrecere fiind deja 
pregătite cu câteva zile înainte. 

După tragerea la sorți a locurilor de concurs, fiecare 
participant și-a ocupat locul și a început concursul propriu-
zis. 

Menționăm prezența activă a organizatorilor 
competiției: Dorin Dronca, Nelu Dănilă și Gheorghe 
Ivașcu, care au fost și arbitri de concurs. 

Mulțumim pe această cale Primăriei Cenad și în 
mod special dlui primar Nicolae Crăciun care, pe lângă 
premiile oferite participanților, a sponsorizat întrecerea cu 
un distilat de foarte bună calitate, cu multe „ștrikuri“. Cu 

toate că vremea nu a fost deosebit de frumoasă, ba chiar a 
început să plouă, în două reprize (e drept, ploaie slabă, mai 
mult un fel de burniță), concurenții s-au simțit cu toții bine, 
atât juniorii, cât și seniorii, în număr total de 40, din care 
10 au fost copii.

Fiecare concurent a primit la sfârșitul competiției 
o porție de mâncare excelent gătită la cazan de marele 
bucătar-șef Dorin Dronca. Nu știu exact cum să denumesc 
felul gătit? Să-i spunem fasole cu cârnați sau mai degrabă 
cârnați cu fasole? Deoarece ponderea au avut, evident, 
cârnații. Oricum, mâncarea a fost excelentă, fiind apreciată 

de toți concurenții. Desigur, îi mulțumim și dlui Lucian 
Jura pentru faptul că a asigurat pe toată durata concursului 
„logistica“ de rigoare, pregătind în permanență mici, 
grătare, cârnați etc. De asemenea, bufetul mobil a 
asigurat cafea, apă minerală, sucuri, bere. Concursul s-a 
desfășurat în deplină sportivitate, neexistând abateri de la 
regulamentul stabilit de organizatori... La final, nu au lipsit 
obișnuitele și absolut obligatoriile fotografii cu premianții.

La categoria „Juniori“, locul I a fost ocupat de 
Dragoș Regep, locul II - Koyo Ciprian; locul III – Maia 
Marianuț. Pe lângă premiile aferente locurilor ocupate, 
fiecare participant la această categorie de vârstă a primit 
câte o undiță, cadou oferit de magazinul „La Esti“, care a 
furnizat și premiile.

La categoria „Seniori“, pe locul I s-a clasat Adrian 
Păcurar, cu o captură de 6,5 kg, pe locul II Sarkanyi 
Ianos, cu 2,9 kg; pe locul III Marius Nania, cu 2,5 kg. 
Premiul special pentru cea mai mare captură a fost obținut 
tot de Adrian Păcurar, pentru un crăpcean de 0,5 Kg., în 
acest fel reușind să cumuleze două premii.

La final, concurenții s-au declarat mulțumiți de 
organizarea concursului și au promis ca la anul să se 
întâlnească din nou.

Pe mine personal mă mulțumește îndeosebi 
participarea copiilor, care au rezistat până la sfârșitul 
concursului și în ciuda vremii relativ defavorabile.
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Rețete c/á la Cenad

Langoși cu cartofi

Ruladă cu carne

Pagină realizată de: Cornelia Varga

Poate constitui o cină pe cât de simplă, pe atât de 
sățioasă, ori poate înlocui felul doi, în cazul în care la prânz, 
servim o ciorbă foarte consistentă, de exemplu de fasole cu 
afumătură sau supă gulaș. Este o rețetă veche, din Banatul 
de câmpie, unde ingredientele simple erau în permanență 
la îndemână.  Langoșul  este potrivit pentru zilele de post, 
întrucât conține doar făină, drojdie, apă, ceapă, ulei, cartofi 
și boia. Cu toate acestea, asigură necesarul de energie chiar 
în condițiile unei munci mai grele.  Iată metoda de preparare:

Se amestecă jumătate de kilogram de făină cu un 
plic de drojdie uscată. Se adaugă ½ litru apă călduță, o 
linguriță de zahăr, o linguriță de sare. Se frământă un aluat  
și se lasă la dospit, la loc călduț, acoperit cu o pânză curată.

Între timp se pregătește umplutura. Se toacă o ceapă 
potrivită ca mărime și se călește în trei linguri de ulei. Se 
curăță 4-5 cartofi de mărime medie, se taie cubulețe și se fierb 
în apă cu sare. Când ceapa s-a călit, fără să fie arsă, se adaugă 
două lingurițe de boia dulce, apoi cartofii fierți și scurși de 
zeamă, oprindu-se focul, fiindcă boiaua se arde ușor.

Din aluatul crescut se formează cca. 8 - 10 turtițe care 
se întind cu sucitorul cam la mărimea unei farfurii. În mijlocul 
fiecăreia se pun 1 – 2 linguri din umplutură, se acoperă cu 
aluat, se apasă marginile,  dându-se  forma de langoș.

Într-o tigaie de pune ulei la încins și se prăjesc 
langoșii pe fiecare parte. Nu se vor pune mai mult de 2 
langoși deodată în tigaie, fiindcă se reduce temperatura 
uleiului și se vor prăji mai greu. Când s-au prăjit pe ambele 
părți, se scot pe o farfurie tapetată cu șervețel pentru a 
absorbi uleiul în exces.

Este un preparat puțin mai pretențios, dar care se 
pretează  pentru o cină în familie sau ca aperitiv pentru 
ocazii speciale. Datorită aluatului fin și a compoziției 
savuroase din interior este întotdeauna un fel de mâncare 
foarte apreciat. 

Cu siguranță atrage laude din partea invitaților, 
dacă este servită la o petrecere.  Avantajul este că se poate 
pregăti în avans și se păstrează la congelator până la 
servire. Se poate  servi fie cald, fie rece. În plus, este foarte 
decorativă pe platoul de antreuri.  

Dintr-o ruladă ies aproximativ 12-15 felii. În 
ce privește umplutura, este nevoie de cca. 300 grame 
compoziție de carne. În mod ideal, umplutura se pregătește 
dintr-o tocăniță de carne de vită sau pasăre, dar în cazul în 
care rămân bucăți dintr-o friptură, sau la fasonarea unei 
bucăți de carne rămân căzături și acestea se pot utiliza 
cu succes. În principiu, de regulă prepararea umpluturii 
durează mai mult, dacă nu avem carne deja preparată.

I. În cazul în care pregătim umplutura din carne 
crudă: se toacă o ceapă medie și doi căței de usturoi. Se 
călesc în 50 ml ulei, se adaugă carnea, se condimentează 

după gust cu Vegeta, piper, 1-2 lingurițe boia dulce. Se 
adaugă puțină apă și se fierbe la foc mic până carnea devine 
moale, dar rămâne totuși un pic de sos. În oala cu presiune 
timpul de pregătire se reduce la o treime. Acest lucru este 
important, dacă folosim carne de vită sau pasăre ținută 
în curte. După ce este gata, toată compoziția se dă prin 
mașina de carne. Nu trebuie să fie o pastă foarte vârtoasă.

II. În cazul în care pregătim umplutura din carne 
care a fost fiartă sau prăjită în prealabil: carnea se scoate 
de pe oase (la carnea de pasăre fiartă în supă avem grijă 
să nu rămână oscioare) și se adaugă la ceapa călită în 
prealabil. În cazul în care carnea este destul de sărată nu 
mai adăugăm decât boia și eventual piper. Compoziția se 
amestecă și se dă prin mașina de carne.

Aluatul: Se amestecă 400 ml lapte rece cu 4 linguri 
de făină și o priză de sare. Se pune pe foc fie în bain-marie, 
fie în oala de fiert lapte, dacă există. Esențial este să nu se 
ardă la fierbere. 

Se fierbe ca o cremă de vanilie, amestecând. După 
ce s-a închegat, se lasă la răcit. După ce s-a răcit se adaugă 
pe rând 4 gălbenușe, apoi albușele bătute spumă tare cu o 
priză de sare. 

Când începem să adăugăm gălbenușele pornim 
cuptorul la 200 grade. Compoziția se toarnă în tava unsă și 
tapetată cu făină sau cu hârtie de copt. Se dă la cuptor și se 
lasă până suprafața devine aurie. Nu deschidem cuptorul 
în timpul coacerii, sau cel puțin în primele 10 minute. 

Aluatul se încearcă cu o scobitoare.  Se scoate 
din cuptor, se răstoarnă pe un șervet curat și se unge cu 
umplutura pregătită dinainte. Se rulează imediat, cu 
ajutorul șervetului,  având grijă ca umplutura să nu iasă pe 
margini. Deasupra se unge cu smântână, se rade cașcaval 
și se dă la cuptor încă 5 minute. 

Dacă se servește rece, se poate tăia imediat după ce 
se rulează. Se va folosi un cuțit bine ascuțit, de preferință 
udat.   Se aranjează pe o farfurie întinsă sau ovală, pe frun-
ze de salată. 

Ornată cu măsline, frunze de rozmarin sau busuioc 
arată senzațional, iar succesul este garantat.
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Următorul oraș în care am poposit a fost Casablanca, 

unde am ajuns sâmbătă, 12 aprilie, dimineața la ora 7, și 
am stat până seara la ora 19.  Înainte de a poposi aici, 
Casablanca era pentru mine doar ecoul celebrului film cu 
acelasi nume, avându-i ca protagoniști pe Ingrid Bergman 
și Humphrey Bogart. Mi-l închipuiam romantic și cu totul 
altfel decât l-am găsit în realitate și am fost dezamăgiți să 
aflăm că, de fapt, doar o scenă din acest film s-a filmat în 
Casablanca, tot filmul de fapt fiind produs la Hollywood. 
În port suntem asaltați de o mulțime de taximetriști care-și 

ofereau serviciile pentru vizitatea orașului. Contra sumei 
de 80 de euro (patru persoane) îl alegem pe Ahmet, un 
marocan foarte simpatic și amabil, care ne-a fost ghid  
timp de 5 ore, oprind la principalele obiective turistice ale 
orașului.

Trecând pe lângă Rick’s Cafe, primul obiectiv 
turistic vizitat și considerat, de altfel, atracția principală 
a orașului, a fost marea moschee Hassan al II-lea, aflată 
pe Boulevard Sidi Mohammed Ben Abdallah. Pentru 
viztarea moscheii am plătit 12 euro de persoană. Emoțiile 
ne-au copleșit când am ajuns în fața moscheei. Noi 
suntem creștini, dar grandoarea templului nu are cum să 
te lase indiferent, indiferent de religie. Piața în care se 
află moscheea este și ea enormă, iar clădirile din jur tipic 
maure. Este una dintre puținele moschei din lume care 
permite vizita turiștilor ne-musulmani. Moscheea Hassan 
al II-lea, proiectată de arhitectul francez Michel Pinseau, 
este fără îndoiala edificiul care-i atrage cel mai mult pe 
turiști. 

Situată pe un promontoriu la Oceanul Atlantic, 
moscheea a fost construită în onoarea fostului suveran cu 
prilejul aniversării sale din 1989, dar a fost finalizată abia în 
1993.  În scurtul nostru popas, am observat că majoritatea 
clădirilor sunt albe și îngrijite mai ales în partea modernă. 
De la moschee mergem pe un bulevard numit La Comiche, 
un bulevard de promenadă pe malul oceanului, la vest de 
Moscheea Hassan al II-lea, mărginit de plaje, piscine, 
baruri, restaurante și hoteluri. Intrăm, pentru a ne desfăta 
ochii, în frumosul și elegantul Marocco’mall. Trecând 

prin cartierul bogaților, cu vile înconjurate de grădini 
splendide, ajungem și vizităm Hipodromul orașului, apoi 
Catedrala Notre Dame de Lourdes. Catedrala este catolică, 
construcția sa terminându-se în 1950, fiind caracterizată 
de enorma „glugă“ din beton cu micul crucifix de deasupra 
intrarii. Interiorul bisericii este iluminat printr-un vitraliu 
cu suprafața de 800 m pătrați. Sper că v-am trezit interesul 
pentru acest oraș oriental obișnuit, cu fast dar și cu mizerie 
în unele zone, care are o moschee ce-ți taie respirația când 
o vizitezi și un bazar minunat. Aici l-am întâlnit pe Vasile 
(auto-botezat așa!), un marocan care a învățat românește 
lucrând la construcția unei fabrici de textile făcută de 
români și care ne-a ajutat să facem unele cumpărături. 
Casablanca este orașul unde araba se amesteca armonios 
cu franceza și unde diferențele religioase sunt respectate, 
iar oamenii de diferite culte trăiesc în deplină pace.                                                                                                                        

Duminică 13 aprilie - Ultima zi  în care suntem la 
bord, piscină, plajă, diverse jocuri de inteligență sau mai 
puțin, jocuri sportive, lecții de dans și alte multe distracții, 
bibliotecă, sală de jucat cărți, tenis de masă, minigolf... etc. 
Seara, la restaurantul Villa Borghese a avut loc seara de 
gală cu o cină specială. Surpriza a fost spre finalul cinei, 
când s-au stins luminile în restaurant și pe o muzica atent 
selecționată și pe fondul aplauzelor noastre - au apărut 
defilând cei de la echipa de animație, bucătarii și ospătarii, 
cu torturi de înghețată imense și lumânări! După aceea, cel 
mai simpatic animator de pe vas i-a prezentat pe cei mai 
pricepuți bucătari, pe care noi i-am primit și aplaudat cu 
căldură! 

   




