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EXPLICAŢIE

Orice aniversare impune un bilanţ, iar orice bilanţ impune, impli-
cit, o reevaluare. Această carte trasează, într-o manieră suc-
cintă, principalele momente ale istoriei cremaţiunii moderne în 

România, fiind concepută pentru a marca împlinirea a 20 de ani de la inau-
gurarea celui de al doilea crematoriu uman din România (crematoriul Vitan 
Bârzeşti), precum şi deschiderea primului crematoriu uman din Transilvania 
(crematoriul Pro Ignis de lângă Cluj-Napoca). De asemenea, ea a fost înche-
gată cu ocazia organizării, în premieră naţională, a evenimentului Crematoriul 
Vitan Bârzeşti (1994–2014) – Ziua Porţilor Deschise care va avea loc la sediul 
Administraţiei Cimitirelor şi Crematoriilor Umane din Bucureşti la data de 22 
august 2014. Evenimentul va fi organizat de către Administraţia Cimitirelor şi 
Crematoriilor Umane din Bucureşti, în parteneriat cu Asociaţia Cremaţionistă 
Amurg din România şi se desfăşură sub motto-ul Ziua liberului arbitru, Ziua 
libertăţii de opţiune, Ziua cremaţiunii în România. Intenţia autorului a fost de a 
concepe o broşură, însă datorită multitudinii de informaţii care au fost inse-
rate, pentru a se putea întelege evoluţia cremaţiunii moderne în România, ea 
a devenit o carte. Lucrarea se doreşte a fi, totodată, şi un îndreptar pentru cei 
interesaţi de subiect în ţara noastră, în condiţiile în care în ultima perioadă se 
remarcă creşterea interesului public asupra tematicii.

Mulţumim celor vor lua parte la acest eveniment şi sperăm ca pe viitor 
acesta să instituie o tradiţie, desfăşurându-se anual. Cartea aceasta este dedi-
cată tuturor acelor persoane din ţara noastră care au susţinut, de-a lungul 
vremii, ideea cremaţiunii şi în special membrilor Societăţii Cenuşa, promo-
torii reali ai ideii în spaţiul românesc. Mulţumim, de asemenea, familiilor 
noastre pentru suportul moral pe care ni l-au acordat în perioada premer-
gătoare organizării acestui eveniment. În 1999 rev. dr. Peter C. Jupp publica 
în revista Pharos, organul oficial al The Cremation Society of Great Britain şi 
al International Cremation Federation, un articol ce marca primii 125 de ani 
de istorie a cremaţiunii moderne în Marea Britanie1. Noi aniversăm în 2014 

1 Peter C. Jupp, History of the Cremation Movement in Great Britain: the First 125 Years, în Pharos, 
65, 1, 1999, pp. 18–25.
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împlinirea a 91 de ani de la fondarea Societăţii Cenuşa, a 86 de ani de la inau-
gurarea Crematoriului Cenuşa şi a 20 de ani de la deschiderea Crematoriului 
Vitan Bârzeşti. Sperăm astfel că vorbim doar de primele decenii dintr-o „vii-
toare” istorie îndelungată a cremaţiunii moderne în România.

Bucureşti/Alba Iulia, iunie 2013
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