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Așadar, dacă vrei să 
ajungi din Cernica în sa-
tele aparținătoare comu-
nei, Tânganu, Poșta, Bă-
lăceanca sau Căldăraru 
trebuie să treci, musai, 
prin județul Călărași, pen-
tru că mai mult de 320 
de hectare de teren au 
ajuns să se afle acum pe 
teritoriul județului vecin, 
mai exact pe cel al co-
munei Fundeni! În aces-
te condiții, sute de locui-
tori din Tânganu sau Bă-
lăceanca au proprietățile 
situate în două județe, 
mai exact, casele sunt în 
Ilfov, iar grădinile se află 
în Călărași. Prin urma-
re, aceștia plătesc impo-
zitele pe casă în Cernica, 
dar pentru grădină tre-
buie să se ducă în comu-
na Fundeni-Frunzănești... 
Mai mult, această comună 
a ajuns să aibă hotar cu 
orașul Pantelimon în zona 

lacului cu același nume! 
Absolut „genial”, nu-i așa?

Cum s-a ajuns în 
această situație aberan-
tă? Istoria este lungă și 
încurcată, de aceea am 
încercat să descâlcim ițele 
acestei afaceri nemaivă-
zute și nemaiauzite.

„Partidul e-n 
toate”...

... „în cele ce sunt și în 
cele ce mâine vor râde la 
soare!”, spunea Mihai Be-
niuc, odinioară! Numai că, 
în anul 2017, nimănui nu-i 
mai arde de râs, având în 
vedere situația în care se 
află comuna Cernica. 

Așadar, suntem în 
anul 1958, când se de-
clan șează toată nebunia. 
În acel an, în urma Hotă-
rârii Consiliului de Miniștri 
913/1957, s-a dispus scoa-
terea tuturor deținătorilor 

de terenuri din lunca 
Dâmboviței, „în așa fel ca 
întreaga suprafață cuprin-
să în luncă să fie preda-
tă G.A.S.-urilor (Gospodă-
rii Agricole de Stat, viitoa-
rele IAS-uri – n.r.)”. Prin 
această hotărâre, terenul 
care aparținea locuitorilor 
comunelor Cernica și Bă-
lăceanca, aflate în Raio-
nul 23 August, a fost dat 
în administrare (Atenție! 
– ADMINISTRARE!) Gos-
podăriei Agricole de Stat 
Fundeni-Frunzănești, ca-
re se afla la acea vreme 
în Raionul Oltenița. Ast-
fel, din documente reie-
se că GAS Fundeni avea 
în FOLOSINȚĂ, nicide-
cum în proprietate, pe 
lângă suprafețele de te-
ren ale Gospodăriilor Agri-
cole Colective, ale Gos-
podăriilor Agricole Anexe, 
ale Întovărășirilor Agrico-
le, ale proprietarilor indi-
viduali și suprafețele de 
261,49 ha, respectiv 16,9 
ha, care reprezentau is-
lazul comunei Cernica și 
islazului comunei Bălă-
ceanca. Așadar, aceste 
suprafețe aparțineau lo-
cuitorilor celor două co-
mune.

În anul 1964, con-
form planului cadastral al 
orașului București, Cerni-
ca, având în componență 
satele Cernica Tânganu și 
Căldăraru, făcea parte din 
Raionul 23 August. Tot 
acestui raion îi aparțineau 
și satele Bălăceanca și 

Poșta, care alcătuiau co-
muna Bălăceanca. Toto-
dată, zona în litigiu, ca-
re acum se află în județul 
Călărași, era inclusă în co-
muna Cernica și nicide-
cum în comuna Fundeni 
care, conform limitei din 
planul cadastral amintit, 
făcea parte din Raionul 
Oltenița.

În 1968 ia naștere 
județul Ilfov

Actul normativ prin 
care întreg teritoriul Ro-
mâniei este reorganizat 
din punct de vedere ad-
ministrativ este Legea nr. 

2/1968. Prin această lege, 
se înființează județul Ilfov, 
iar comuna Bălăceanca se 
alipește comunei Cerni-
ca, formând un tot unitar. 
La acel moment, comu-
na Fundeni Frunzănești 
se afla, de asemenea, în 
județul Ilfov, iar limite-
le teritoriale dintre Cerni-
ca și Fundeni rămân ne-
schimbate. 

Șase ani mai târziu, 
în lucrarea de reambula-
re din anul 1974 a C.A.P. 
Tânganu, suprafața ca-
re astăzi se află în județul 
Călărași era înscrisă ca 
aparținând comunei Cer-
nica, nicidecum comunei 

Fundeni. Acest lucru este 
întărit și de „Indexul po-
sesorilor” și „planul ca-
dastral” din anul 1975 din 
care reiese faptul că, în li-
mitele administrative ale 
comunei Cernica figurea-
ză fosta comună Bălă-
ceanca, împreună cu zo-
na amintită mai sus. De 
asemenea, în schița ho-
tarelor comunei Cerni-
ca, din același an 1975, 
re prezentând lucrare de 
delimitare pentru cadas-
tru general asumată prin 
semnături de toți pri-
marii comunelor veci-
ne, suprafața despre ca-
re vorbim este inclusă în 

Se întâmplă în România!

De zeci de ani, comuna Cernica este sfârtecată în patru ”enclave”

Acum câteva săptămâni, publicația noastră 
vă prezenta o situație unică în România, dacă 
nu chiar în lume, de un absurd nemaiîntâlnit: 
situația comunei Cernica. În prezent, această 
localitate este practic „sfârtecată” în patru 
„enclave”, separate de un teritoriu care a 
aparținut, de veacuri, cernicenilor, dar care 
acum, din punct de vedere administrativ, se 
găsește în județul Călărași. În Cernica există, la 
momentul actual, gospodării ale căror suprafețe 
se află jumătate în Ilfov și jumătate în județul 
amintit, cu toate neplăcerile care decurg din 
această stare de fapt.

Andrei DUMITRU

Panorama celor 320 ha ale Cernicăi, aflate în 
județul Călărași

Așa ar trebui să arate, 
de fapt, teritoriul 
comunei Cernica

Zona A, cea care 
separă comuna în 
patru „enclave”

Poarta către Călărași, din grădina lui 
nea Gogu din Tânganu


