
    NEGLIJENȚA ÎN CIMITIRE 

 În comuna Dornești din județul Suceava există două cimitire. Cimitirul 
principal se află după dealul Bisericii și celălalt, care este mult mai mic se află 
pe ultima stradă de pe șoseaua 17A. În cimitirul principal sunt înmormântați 
mai mulți oameni deoarece acea zonă este mai locuită. Eu locuiesc în zona 
cimitirului mic. Acest cimitir nu este prea des vizitat deoarece această zonă nu 
are mulți locuitori, dar cu trecerea timpului mi-a atras atenția deoarece am 
văzut că după ce oamenii curăță mormintele celor dragi care nu mai sunt, 
aruncă gunoaiele, coroanele,  crucile, lumânările și toate decorațiunile undeva 
în spatele mormintelor unde nu este prea vizibil și într-un șanț de lângă strada 
cimitirului. Cimitirul se află pe o stradă nelocuită între câmpuri deci mulți nu 
știu despre el decât dacă locuiesc în apropiere. 

 Este primul cimitir din această comună, și cu timpul a fost incendiat de 
câteva ori pentru a se face loc pentru alte morminte. Acest lucru a fost practi-
cat până în anul 2006 când, din fericire a fost cumpărat de către primărie o 
bucată mare de teren chiar lângă micul cimitir pentru a evita alte incendii... 
erau mereu un mare pericol.  

 Din anul 2006 nu s-a mai ocupat niciun angajat de acest cimitir iar cei 
care aveau persoane dragi decedate acolo, făceau curățenie doar cât îi intere-
sa, iar din nefericire,  mulți din cei care au murit nu mai aveau urmași sau 
rude de orice fel pentru a se ocupa de micul spațiu în care cei care nu mai pot 
face nimic își petrec veșnicia. Tot mai multe gunoaie s-au adunat dar nu s-a 
făcut nimic împotriva acestui lucru. Odată ne-am adunat mai mulți vecini și s-
a făcut o curățenie generală dar cei care nu locuiau aici și aveau rude decedate 
în acest loc tot aruncau gunoaiele în spatele mormintelor, și astfel am ajuns de 
unde am plecat.  

 În 2007 s-au tăiat mulți copaci,  iar aspectul acestui cimitir care cândva 
era admirat de mulți, s-a schimbat radical. 

 ” Cu aceste gunoaie s-a dus respectul pentru ceicare se odihnesc aici.” 
spune doamna Victoria Drehluță, care curăță cimitirul o dată la 6 luni.  



 Ca soluție propun instituirea unei sancțiuni pentru cei care nu aruncă 
gunoaiele respective în tomberoane. Altă soluție este punerea unui semn de 
către primărie (deoarece altfel nimeni nu îl ia în seamă) prin care este evin-
dențiată interzicerea aruncării gunoaielor în cimitir. 

%  

„Cum ne arătăm respectul pentru cei ce nu mai sunt” 

%  

“ Întâmpinarea veșniciei de către cei vii” 



THE NEGLIGENCE IN THE CEMETERIES 

 In Dornești village, county Suceava, there are two cemeteries. The main 
cemetery is located after the church hill, and the other cemetery, the small 
one, is located on the last street of the 17A road. In the main cemetery are 
buried more people because this area is more inhabited. I live in the area near 
the small cemetery. This cemetery is not visited often because this area doesn’t 
have a lot of inhabitants but as the years went by it caught my attention as I 
saw that after people clean the graves of their loved ones that are no longer 
here, they would litter the trash, cemetery wreaths, crosses, candles and all 
decorations somewhere in the back of the graves where no one could see or in 
a pit near the cemetery. The cemetery it is located on an unhabited street sur-
rounded by fields, so not a lot of people know about it unless they live near 
this area. 

 It is the first cemetery of this village, and it got worse as the time went 
by, there have been several fires to get more space for other graves. This thing 
was practiced till 2006 when, fortunately the village hall bought a large piece 
of land near the cemetery to expand it and to avoid other fires… those were 
always a big danger. 

 Since 2006 no employee took care of this cemetery, and those who had 
their loved ones buried in there, were cleaning only in that grave area, and un-
fortunately most of those who died don’t have heris or any kind of relatives to 
take care of the small place where those who can’t do anything anymore are 
spending their eternity. More and more trash gathered, but nothing had been 
done against it. Once, us, the neighbours gathered and we cleaned everything 
and those who don’t live here but had deceased relatives in here were littering 
in the back of the graves and back to where we started. 

 In 2007 a lot of trees were cut from cemetery and the appearance of the 
cemetery once admired, changed a lot. 

 “All respect for those who are resting here is gone with this trash.” says 
Victoria Drehluță, who cleans the cemetery every 6 months. 



 I propose as a solution the imposition of a sanction for those who aren’t 
throwing the trash in dumpsters. Another solution is putting a sign by the 
mayor( because otherwise it wouldn’t be taken seriously) to ban littering in 
cemetery. 

%  

“How are we showing respect for those who are no longer here” 

%  

”The greeting of the eternity by those who are alive” 
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