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REZUMAT. Educaţia civică pune accentul pe importanţa pădurilor României, având în vedere că într-un secol şi 
jumătate s-a micşorat suprafaţa lor, iar compoziţia s-a deteriorat. România este singura ţară din Europa în 
care pădurea a pierdut teren. În ultimele decenii s-a accelerat deteriorarea, din cauza legislaţiei 
necorespunzătoare, care în plus a fost şi prost implementată. Românii nu-şi dau seama că, prin eliminarea 
pădurii, care protejează solul şi apa, elementele de bază ale vieţii pe Pământ, propria lor existenţă este 
ameninţată; ei iau parte sau nu reacţionează la declinul şi degradarea pădurilor din ţară. Niciun efort de 
sensibilizare a publicului nu a fost făcut pentru a se salva pădurile rămase din trecut. Educaţia civică nu a fost 
o prioritate pentru guvern şi degradarea civică şi morală este larg răspândită în toate straturile societăţii. În 
situaţia dificilă actuală a ţării, datorită lipsei de pregătire din perioada premergătoare aderării la Uniunea 
Europeană, fondurile nerambursabile FEADR pentru perioada 2007-2013, alocate pentru creşterea nivelului 
de trai în zonele rurale (inclusiv regenerarea fondului forestier pierdut), vor fi în mare parte pierdute. Un 
program de educaţie civică, începând cu cei mai tineri, este o prioritate urgentă pentru îmbunătăţirea 
condiţiei umane în societatea românească. 
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ABSTRACT. The civic education has increased importance for the Romanian forest, as it surface shrinks and 
its composition deteriorates for more than a century and a half. Romania is the only country in Europe where 
the forest has lost ground. In recent decades the deterioration has accelerated, due to inadequate legislation 
which moreover has been poorly implemented. The Romanian does not realize that by eliminating the forest, 
which protects the soil and water, the basic elements of life on earth, its own existence is threatened; he takes 
part or does not react at decline and forest degradation in the country. No effort was made to raise public 
awareness to save the remaining forests of the past. The civic education was not a priority for the government 
and the civic and moral degradation is widespread in all strata of society. In the current difficult situation of 
the country, lack of preparation in the period before accession to the EU, the EAFRD non-refundable funds 
allocated for increasing living standards in rural areas in 2007-2013 (including regeneration of the forest fund 
lost) will be largely lost. A civic education program, starting with the youngest, is an urgent priority for the 
increase of the human condition in Romanian society. 
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Educaţia – componentă esenţială şi în cazul politicii 
mediului, este la cel de-al 6-a simpozion; pentru mine 
este prima dată când i-au act de această manifestare şi 
sunt invitat să particip. Cum nu cunosc problemele care 
au fost discutate şi nici modul cum au fost abordate, 
mă simt oarecum dezorientat, domeniul fiind foarte 
vast şi punctele de vedere foarte diferite.  

Importanţa excepţională a acestei manifestări mă 
determină totuşi să mă încumet, să dau curs acestei 
invitaţii şi să mulţumesc celor care s-au gândit să mă 
invite. 

Ca român care trăieşte peste hotare şi nu cunoaşte 
în amănunt toate greutăţile cu care se confruntă 
conaţionalii săi din ţară, mă voi limita să abordez un 
domeniu care îmi este mai familiar, şi anume 
« Educaţia şi pădurile României », care, din nefericire, 
prezintă unele deficienţe, cu consecinţe alarmante, 
care se agravează pe zi ce trece.  

Cunoscând istoria pădurii românesti din ultimul 
secol şi jumătate am încercat să înţeleg cum percepe 
românul importanţa pădurii pentru mediul în care 
trăieşte. Cunoaşterea funcţionării ecosistemului fores-
tier sunt preocupările esenţiale ale ecologiei cu 
scopul de a conserva şi valorifica funcţiile pădurii 
dintre care, funcţia socială cea mai importanta este 
contribuţia la conservarea mediului terestru prin 
reţinerea unei părţi din dioxidul de carbon degajat în 
atmosferă. Această contribuţie este cu atât mai 
apreciabilă cu cât este singura măsură activă prin 
care omul, in mod conştient, încearcă să reducă răul 
pe care îl produce el însuşi prin creşterea ne-
controlată a emisiei de dioxid de carbon, accentuată 
de eşuarea tuturor încercărilor întreprinse la nivel 
mondial pentru limitarea acestei creşteri. Iată de ce 
conservarea şi extinderea suprafeţei împădurite 
capătă o imagine de simbol. 
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Aceste lucruri sunt cunoscute, dar mulţi români 
consideră cu uşurinţă ca defrişarea îngrijorătoare a 
Terrei priveşte doar pădurile intertropicale, fără să 
realizeze că pentru menţinerea fragilului echilibru 
ecologic orice petec de pădure pierdut în România se 
poate echivala cu suprafaţa pierdută din pădurea 
ecuatorială. 

 

Contrar a ce se crede populaţia acestor meleaguri n-a 
preţuit niciodată pădurea deşi ea i-a oferit adăpost şi hrană 
în vremuri de restrişte; multă vreme s-a crezut (şi încă se mai 
crede de unii) că România este bogată în păduri, că pădurea 
este o sursă inepuizabilă de venituri fără să se facă vreo 
cheltuială. Încă din secolul al XIX-lea (Huffel, 1887) a 
demonstrat că România era o ţară săracă în păduri.  

Darul pe care Al. I. Cuza l-a făcut poporului român, 
printr-un act de curaj neegalat, secularizând averile 
mănăstireşti în 1856, n-a fost înţeles de guvernanţii de atunci 
(după cum nu este înţeles nici de cei de astăzi) şi acest 
patrimoniu a fost irosit chiar de la început, pentru a 
completa deficitele bugetare ale noului stat care se dotase cu 
un aparat administrativ pletoric şi supraremunerat sau se 
angajase în construcţii excesive. Pădurile statului au fost 
arendate în cele mai proaste condiţii, iar pădurile moşiereşti 
de câmpie au fost defrişate şi transformate în teren arabil 
atunci când exportul de cereale a devenit avantajos. 

După primul război mondial, statul a sacrificat o parte din 
pădurile sale pentru a-şi plăti datoria morală faţa de cei care 
s-au jertfit apărând averea care nu era a lor, iar după cel de-al 
doilea război mondial, comuniştii au predat ruşilor cele mai 
bune păduri de răşinoase din Bucovina şi nordul Moldovei în 
condiţii de înrobire pe care nici ţările africane, foste colonii, 
nu le acceptau; în 1961, la tribuna congresului PMR se 
proclama demagogic protecţia pădurilor, dar în anul următor 
Moghioroş (declarat de unii ca mare apărător al pădurii), 
făcea să apară un HCM prin care vreo sută de mii de hectare 
de câmpie erau defrişate pentru a fi predate agriculturii de 
stat, incapabilă să crească producţia, din cauza regimului 
social incompatibil cu progresul. 

După căderea regimului comunist, pentru a se alinia 
principiilor economiei liberale, statul a procedat la restituirea 
bunurilor confiscate, redând proprietarilor pădurile în trei 
etape, stabilite fără vreo raţiune logică şi fără pregătirea 
necesară realizării unui act de asemenea importanţă. Era 
evident că restituind în prima etapă doar câte un singur hectar 
moştenitorilor foştilor proprietari, aceste păduri au fost de la 
început sortite pieirii.  

Statistica arată că, dintre toate ţările Europei, România 
este singura ţară în care suprafaţa împădurită a scăzut în 
ultimii 50 de ani; în toate celelalte ţări europene suprafaţa 
pădurii a crescut în proporţii uneori apreciabile . 

Este de remarcat că această creştere a suprafeţei 
împădurite din ţările europene s-a făcut aproape exclusiv în 
cadrul proprietăţii private; pădurea de stat s-a dezvoltat numai 
prin achiziţionarea terenurilor inapte pentru agricultură.  

 
Educaţia fiind modul prin care se asigură for-

marea şi dezvoltarea fiinţei umane, reclamă însuşirea 
unui minimum de cunoştinţe, respectiv un nivel 
suficient de instruire individuală. Este o problemă 
deficitară mai ales în ţările subdezvoltate. Familia, 

care constituie celula vieţii sociale, se destramă şi 
mulţi copii sunt lipsiţi de posibilitatea de a deprinde 
de mici morala şi normele de conduită în societate.  

Educaţia se realizează în toate etapele de dez-
voltare a individului, din copilărie şi până la sfârşitul 
vieţii; ea se modifică de la o generaţie la alta, ca 
formă şi metode, în concordanţă cu evoluţia socie-
tăţii pentru a atinge nivelul de cultură dorit, dar 
păstrează principiile morale care permit convieţuirea 
în societate. Altădată se predau lecţii de morală creş-
tină. Din păcate, când am frecventat eu liceul (1938-
1946) nu s-au făcut cursuri de educaţie cetăţenească1. 

Educaţia cetăţenească se învaţă mai târziu, 
atunci când adolescentul poate să înţeleagă organi- 
zarea societăţii omeneşti. În cele mai multe ţări 
aceasta este integrată în învăţământul şcolar şi are ca 
obiectiv central formarea cetăţeanului, membru con-
ştient al societăţii umane. De regula cuprinde  educaţia 
civică, juridică şi socială, dar se continuă în tot timpul 
vieţii prin preluarea stării de spirit şi împrumutarea 
valorilor mediului în care trăieşte. Faţă de evoluţia 
precoce a copiilor din zilele noastre, se dovedeşte ca 
unele elemente simple de educaţie cetăţenească 
trebuie inoculate din copilărie când şansele de a se 
înrădăcina în mentalitatea copilului sunt maxime. 

În domeniul pădurii, educaţia cetăţenească este în 
suferinţă; în afara deficienţelor de ordin moral, pe care 
le prezintă în general societatea românească, sunt unele 
specifice acestui domeniu, între care cea mai 
importantă a fost si este neînţelegerea rolului pădurii 
pentru prosperitatea unei naţiuni. S-a considerat că din 
pădure se poate extrage oricât fără să se facă nimic 
pentru conservarea ei, fără să se gândească că lipsa 
protecţiei arborescente conduce la distrugerea 
suportului vieţii umane: pământul şi apa. Această 
lipsă de înţelegere se aruncă din obişnuinţă asupra 
politicienilor. Fără a-i disculpa, eu cred ca această 
neînţelegere revine în mare măsură şi silvicultorilor 
care s-au dedicat profesiunii de îngrijire şi protejare a 
pădurii. Aceştia s-au izolat în preocupări sterile şi nu s-
au străduit să-şi alieze opinia publică în favoarea 
conservării pădurii, acest bun colectiv foarte greu de 
recuperat şi indispensabil supravieţuirii omului.  

Este o deosebire enormă între a distruge o uzină 
care se poate reface într-un an şi o pădure care nu se 
reface decât în zeci de ani. O pădure distrusă este o 
poliţă subscrisă în contul mai multor generaţii viitoare. 

Lipsa unei politici forestiere s-a resimţit chiar de 
la preluarea pădurilor mănăstireşti de către stat în 

                                                            
1 Aş vrea să remarc că bunicul meu, care a făcut în 1895 şcoala 

de brigadieri silvici, cu program adoptat după cel francez, a avut 
cursuri de educatie cetătenească (conduită si legislatie), cursuri care 
nu s-au mai regăsit ulterior în învătământul public român. 
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1863. Pădurea a fost considerată ca şi apa, o sursă 
inepuizabilă din care se poate lua oricât, fără să se 
facă cheltuieli. Organisme de stat improvizate, fără 
competenţe, au adoptat timp de un secol decizii ne-
chibzuite, contrare intereselor naţionale şi ale pădurii, 
fără respect pentru regulile silviculturale. Lipsa de 
educaţie cetăţenească a provocat producerea unor 
greşeli ireparabile. 

Este de necrezut că şi în prezent se mai adoptă 
asemenea măsuri, unele chiar contrare politicii 
U.E. Astfel utilizarea fondurilor SAPARD s-a deturnat 
şi nu au fost pregătite cadrele pentru etapa următoare 
FEADER, Ghidul APNDR şi ghidul editat de Facul-
tatea de Silvicultură Braşov sunt depăşite de câteva 
decenii, dreptul de asociere a proprietarilor de păduri 
este prevăzut numai pentru administraţia locală şi 
organismele de stat, nu şi pentru proprietarii particulari. 

În actele normative emise se găsesc anacronisme 
şi prevederi depăşite de zeci de ani, ceea ce dove-
deşte incompetenţa şi lipsa de informare a celor care 
le-au elaborat.     

Aplicarea denaturată a concepţiei politice promo-
vate de U.E., de către cei puşi să o realizeze, este o 
dovadă flagrantă de lipsă de educaţie cetăţenească (fie 
din ignoranţa fie din alte motive); dintre acestea gre-
şeala cea mai gravă care s-a comis a fost modul cum s-
a făcut restituirea proprietăţilor forestiere, fragmentat 
în trei etape, fără raţiune şi fără pregătire prealabilă.  

În aceasta confuzie produsă de inconsecvenţa 
statului, este greu pentru omul de rând să înţeleagă 
raţiunea care a generat această suită de hotărâri trun-
chiate. Corpul silvic, prin organismele sale ştiinţifice 
şi profesionale, avea datoria să se implice în orien-
tarea celor care aveau puterea de decizie, pentru 
prevederea măsurilor pregătitoare şi elaborarea deci-
ziilor care să nu dăuneze nici ţării şi nici pădurii. 

Educaţia cetăţenească nu se poate dezvolta şi nu 
poate fi eficientă decât într-un cadru legislativ stabil, 
raţional şi consecvent. 

Scrisoarea preşedintelui Comisiei Europene (J.M. 
Barosso) a alertat de o manieră tranşantă guvernul 
României asupra situaţiei folosirii total nesatisfăcă-
toare a fondurilor nerambursabile menite să dezvolte 
activitatea rurală în perioada 2007-2013. Pentru a 
recupera cei şase ani de pregătire pierduţi, România 
a improvizat o soluţie « specific româneasca » înfin-
ţând un nou minister, cel al integrării europene (?). 
În loc să restructureze baza capabilă să întocmească 
documentaţia necesară la nivel european şi să aban-
doneze modelele depăşite (moştenire a metodelor 
sovietice), a creat un cap fără picioare şi crede că a 
găsit soluţia salvatoare.  

Cum realizarea acestui program finanţat gratuit 
se realizează prin organele locale alese, personalul 
angajat de primării ar fi trebuit selecţionat şi instruit 

temeinic, iar primarii şi prefecţii să participe peri-
odic la seminare de reciclare, astfel ca să fie pătrunşi 
de esenţa valorilor pe care le promovează Uniunea 
Europeană. Nu începând cu o faţadă fardată se 
realizează ceva temeinic, ci pe o fundaţie bine zidită.  

Persistă printre silvicultorii aversiunea pentru res-
tituirea pădurilor proprietarilor deposedaţi de regimul 
comunist şi convingerea nejustificată că pădurea este 
bine gestionată numai de administraţia de Stat, 
(căreia, de altfel, i s-a şi acordat un rol de monopol). 

Experienţa acumulată timp de peste un secol şi 
jumătate (de la secularizarea averilor mănăstireşti) 
dovedeşte că pădurile proprietate a statului au fost 
totdeauna prost gestionate, irosite prin concesiuni 
oneroase şi au pierdut permanent din suprafaţă. Statul 
nu a manifestat exigenţa şi autoritatea necesare nici 
în ceea ce priveşte pădurile proprietate particulară 
sau în devălmăşie. La nivelul guvernanţilor nu s-a 
înţeles (şi nici acum nu se înţelege) că pădurea este 
un bun colectiv al societăţii şi că trebuie să i se 
acorde aceeaşi atenţie şi grijă indiferent de natura 
proprietăţii. 

Activitatea Regiei Pădurilor Statului trebuie să 
fie la fel de transparentă ca a oricărei întreprinderi de 
drept comun şi cunoaşterea situaţiei reale a pădurilor 
ţării ar trebui să fie posibilă oricui se interesează de 
viitorul ţării. Un inventar este necesar (şi ţările 
europene şi le actualizează cu regularitate), în 
România, Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice 
a fost redus la rangul de organ subaltern fără 
obiective de importanţă naţională. Această capacita-
te tehnică ar trebui folosită pentru rezolvarea marilor 
probleme prioritare ale pădurii româneşti, inclusiv 
pentru finalizarea inventarului forestier naţional. 

Prin dezinteresul manifestat faţă de pădurea 
privată corpul silvic nu dovedeşte înalta conştiinţă 
profesională care ar trebui să-l caracterizeze, fiindcă 
toate pădurile ţării constituie un bun public unic şi  
indiferent de proprietate, acestea trebuie conservate 
şi protejate cu aceeaşi responsabilitate. Rarele 
atitudini care se mai iau în favoarea pădurilor private 
se limitează la un cerc restrâns, fără ecou şi nu se 
face nimic pentru crearea unui curent puternic de 
opinie publică în vederea protejării şi conservării 
pădurii în ansamblul ei. 

Pădurea restituită particularilor, care reprezintă 
jumătate din suprafaţa pădurii naţionale, a fost 
scoasă din preocupările administraţiei de stat şi este 
complet neglijată. Lipsită de asistenţa calificată a 
organismelor de stat este lăsată pradă unor formaţii 
pseudoprofesionale care, profitând de vidul legisla-
tiv provocat tot de lipsa educaţiei cetăţeneşti şi de 
insuficienţa de cunoştinţe a proprietarilor ignoranţi 
în ale pădurii, jefuiesc şi această ultimă parte ce a 
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mai rămas din bunurile care condiţionează starea 
societăţii în ansamblul ei. 

În ţările din restul Europei statul a creat şi 
finanţează organisme însărcinate exclusiv cu asistenţa 
proprietarilor particulari pentru a-i îndruma să-şi în-
grijească şi să-şi gestioneze corect pădurile pe care le 
deţin; este încurajată constituirea de asociaţii de 
proprietari particulari care să le permită accesul la 
fondurile pe care U.E. le acordă pentru dezvoltarea si 
ridicarea nivelului de trai în mediul rural. În România 
sunt autorizate numai asociaţiile organismelor publice, 
iar fondurile alocate pentru formarea celor care urmau 
să întocmescă documentaţia au fost delapidate. În 
primii trei ani după aderarea la U.E., din fondurile 
FEADER de 30 miliarde de euro nerambursabili alo-
cate pe perioada 2007-2013, se întocmise documentaţie 
eligibilă numai pentru 3,5 miliarde euro). În timp ce 
datoria externă a ţării se apropie de suta de miliarde 
de euro, fondurile nerambursabile alocate sunt pier-
dute. Este o dovadă în plus de lipsă de educaţie până 
la cel mai înalt nivel.  

Învăţământul forestier superior este divizat într-o 
sumă de catedre, care dispersează cunoştinţe teoretice, 
desprinse de activitatea practică. În fond silvicultorul 
ca şi medicul este un practician. Neglijarea aprofun-
dării şi sensibilizării cursanţilor asupra unor probleme 
esenţiale pentru menţinerea condiţiilor mediului, res-
pectiv protecţia solului şi a apelor este impordonabilă. 
La fel, şi aprofundarea cunoştinţelor şi iniţierea 
cursanţilor în aceste domenii, inclusiv corelarea 
acestora cu lucrările de drumuri forestiere, de colecta-
rea lemnului exploatat, fără degradarea solului şi a 
vegetaţiei precum şi, mai ales a comunităţilor vii 
supra- şi subterestre, cum, în ultimul caz, ar fi 
distrugerea „unor endemite uriaşe de lumbricide 
(râme), care, în urma tăierii rase a pădurilor, peri-
clitează refacerea făgetelor specifice Carpaţilor” 1, 
sunt tot probleme de educaţie civică.  

Evitarea metodelor perimate de proiectare sau 
folosirea utilajelor neadaptate, precum şi atestarea 
personalului executant au nevoie de o reglementare 
precisă şi de un control exigent. Orice fir de apă 
traversat trebuie protejat şi orice taluz care depăşeşte 
înălţimea prescrisă trebuie exclus. 

Responsabilitatea pentru lipsa de educaţie cetăţe-
nească în ceea ce priveşte pădurea ca bun colectiv al 
societăţii, încât aceasta să devină în percepţia publică 
o problemă naţională, revine în primul rând instituţi-
ilor ştiinţifice, organizaţiilor profesionale şi mai ales 

                                                            
1 Dr. Victor V. Pop: Asupra lumbricofaunei făgetelor carpatine. 

În: „Făgetele carpatine. Semnificaţia lor bioistorică şi ecoprotec-
tivă”. Academia R. S. România. Filiala Cluj-Napoca, 1982, p: 327-
341. 

învăţământului forestier, care nu au fost capabile să 
creeze prin educaţie cetăţenească ataşamentul pentru 
conservarea şi protejarea pădurii. Se publică reviste şi 
tone de cărţi, cele mai multe cu conţinut desprins de 
realitate, care se distribuie gratuit şi sunt abandonate 
în arhive fiindcă nu interesează pe nimeni. Nu se 
publică broşuri cu îndrumări pentru proprietarii de 
păduri sau pliante simple pentru preşcolari sau elevii 
din şcoala primară, care să-i înveţe că pădurea este 
unul dintre elementele esenţiale ale vieţii pe pământ. 

Silvicultorii s-au izolat de societate şi nu publică 
nimic pentru milioanele de oameni care ştiu mult prea 
puţin despre importanţa pe care o prezintă pădurea 
pentru viaţa lor personală, în timp ce pădurile ţării se 
duc de râpă. Este o responsabilitate pe care, cu sigu-
ranţă, generaţiile viitoare nu o vor ierta.  

Organizaţiile reprezentative legale ale proprieta-
rilor de păduri nu se ridică la nivelul responsabilităţii 
care le revin şi nici nu-şi fac datoria de a informa 
proprietarii de păduri asupra drepturilor şi obligaţiilor 
care le au ca deţinători ai unui bun public. Pe de altă 
parte, nu dovedesc competenţa şi combativitatea ne-
cesară în faţa organismelor de stat. Nu se stimulează 
formarea de asociaţii care să orienteze şi să unească 
pe cei interesaţi în rezolvarea numeroaselor probleme 
cu care se confruntă. O asistenţă juridică minimală şi 
difuzarea deciziilor care se iau cu privire la pădure, 
sunt mai mult decât necesare tuturor proprietarilor de 
pădure particulari. 

Perspectiva precară a pădurii româneşti nu stâr-
neşte îngrijorarea opiniei publice din România şi nu 
este alarmat nici corpul silvicultorilor care trăieşte în 
afara realităţii. 

Reformarea educaţiei cetăţeneşti în România cu 
privire la importanţa pe care o are pădurea în politica 
mediului se impune şi trebuie începută cât mai curând 
prin instruirea intensivă a câte unui cadru didactic din 
fiecare unitate de învăţământ, iar din toamna anului 
următor prin introducerea disciplinei „Educaţie cetă-
ţenească” în programul şcolar de toate gradele, dublată 
concomitent de o largă informare mediatică audio-
vizuală a publicului, cu conţinut diferenţiat, de la mic 
la mare (ca vârstă şi ca stare socială).  

În acest scop este indicată documentarea în ţări cu 
tradiţie în acest domeniu şi în elaborarea documen-
taţiei de popularizare şi a manualelor şcolare adaptate 
specificului din România.  

Totodată se impune contactarea organizaţiilor de 
stat si neguvernamentale din statele europene, care se 
ocupă de ameliorarea şi gestionarea proprietăţilor 
forestiere particulare in vederea organizării ajutorului 
de care are atâta nevoie pădurea privată română.  


