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CRONICA 

 

Raţiuni şi confirmări peste timp 
 

 Ioan MILESCU 
 

 
Decizia de a se înfiinţa la Câmpulung Moldovenesc Institutul de Silvicultură 

şi industrializarea lemnului a fost luată într-un moment, care este încă 
controversat. Nu este locul să stăruim asupra circumstanţelor care au dus la această 
decizie. Pentru respectarea adevărului menţionăm că reforma învăţământului din 
1948 a impus mutarea Secţiei silvice de la Şcoala Politehnică din Bucureşti în 
Bucovina. 

Multe din raţiunile acestei acţiuni au valoare şi astăzi. Cei care am venit la 
Câmpulung Moldovenesc cu şase decenii în urmă, în primele zile ale lunii 
octombrie am făcut cunoştinţă cu oameni noi, un mediu fizico-geografic deosebit 
prin valoare bio-ecologică, social-economică şi frumuseţe umană. Am întâmpinat 
şi numeroase dificultăţi. 

 Ne-am cunoscut şi confruntat într-un examen de admitere după rigori 
europene, am intrat în ritmul vieţii noului centru universitar, integrându-ne cu 
entuziasm, credinţă şi dorinţa de a reuşi în activitatea de slujitori ai pădurii, 
înţeleasă de noi atunci ca şi acum ca o comunitate complexă de viaţă pentru plante, 
animale şi om. Edificiul colegiului naţional Dragoş Vodă, urbea în ansamblul ei şi 
marea majoritate a locuitorilor din zonă ne-au primit cu căldură, încredere dublată 
de multe ori de suspiciune. Ne-au asimilat în timp, astfel că oriunde era un student 
– în piaţă, la biserică, pe terenul de sport sau cu prilejul activităţilor profesionale – 
era cunoscut pe numele cel mic şi arătat cu degetul celor mai puţin acomodaţi cu 
schimbările timpului. 

 Nu-mi propun să evoc dificultăţile pe care le-am întâmpinat la cursuri şi 
laboratoare, la cantină şi în spaţiile de cazare şi în multe alte situaţii. Toate ne-au 
lăsat amintiri deosebite; distinsul nostru profesor şi decan (nea Titi), prof. univ. dr. 
D.D. Ionescu le prezintă foarte sugestiv în memoriile sale. 

Facultatea de Silvicultură din Câmpulung Moldovenesc a luat fiinţă ca 
urmare a apariţiei Decretului Lege nr. 175 publicat în Monitorul Oficial nr. 177 din 
3 august 1948 pentru Reforma Învăţământului public şi a Decretului nr. 312 
publicat în Monitorul Oficial nr. 261 din noiembrie 1948 pentru reorganizarea 
Învăţământului superior. 

S-a urmărit atunci realizarea unei ample dezvoltări a reţelei unităţilor de 
învăţământ de toate gradele şi de toate specialităţile cu o repartizare cât mai lungă 
pe teritoriul ţării. Dupa reforma din 1925, Învăţământul silvic superior a fost  
încadrata în fosta Şcoală Politehnică din Bucureşti, ca o facultate distinctă 
denumită „Secţia silvică” sau „secţia F”. 

Prin reforma din 1948, Şcoala politehnică din Bucureşti se transformă în 
Institut tehnic de învăţământ superior, cu specializările: mecanică, construcţii de 
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maşini, metalurgie, electrotehnică şi chimie industrială. Celelalte specializări, 
respectiv minele, petrolul, silvicultura, devin institute separate. La Câmpulung 
Moldovenesc se înfiinţează Institutul de silvicultură şi industrializarea lemnului, 
cu două facultăţi: 

- Facultatea de cultura pădurilor; 
- Facultatea de exploatare, prelucrare şi transportul lemnului. 

Înfiinţarea acestei instituţii de învăţământ superior la Câmpulung 
Moldovenesc a fost motivată de amplasarea unităţilor de învăţământ superior în 
condiţii de apropiere faţă de unităţile productive specifice, într-o zonă cu cel mai 
mare procent de împădurire din ţară, cu o mare tradiţie forestieră, cu numeroase 
centre de exploatare şi prelucrarea lemnului, precum şi cu instalatii de transport 
forestier. Înfiinţarea institutelor cu caracter silvic revenea Ministerului 
Silviculturii, cele cu profil de cultura pădurilor la Câmpulung Moldovenesc şi 
ulterior la Braşov şi Ministerului Industriei, cele de exploatarea pădurilor şi 
industrializarea lemnului. La Bucureşti, Câmpulung Moldovenesc şi Braşov 
îndrumarea metodologică a tuturor institutelor tehnice de învăţământ superior era 
asigurata de Ministerul Învăţământului Public. 

Sarcina organizării Institutului de silvicultură şi industrializarea lemnului din 
Câmpulung Moldovenesc a revenit distinsului inginer Dimitrie D. Ionescu, pe 
atunci inginer şef la Direcţia silvică judeţeană Muscel. Anterior acestor funcţii, 
decanul şi rectorul D. D. Ionescu, numit în aceste posturi prin Decizia nr. 247 din 
10 septembrie 1948 a Ministrului Silviculturii, a funcţionat, timp de 3 ani, ca 
profesor şi director al Şcolii de brigadieri silvici din Chişinău. 

Trecând peste dificultăţile organizatorice şi administrative de început, ajutată 
de inginerul şef al Direcţiei silvice judeţene din Câmpulung Moldovenesc, Octav 

Ştefănescu, prima conducere a învăţământului silvic superior din Bucovina 
organizează examene de admitere în perioada 1-10 noiembrie 1948, fixându-se 
pentru specializarea silvicultură două probe: 

- scris la limba română şi matematică; 
- oral la matematici, botanică, incluzând fiziologia plantelor şi 

biologie. 
 A rămas perpetuu în conceptul nostru de viaţă şi deontologia profesională, 

pilda dascălilor noştri, oameni deosebit de valoroşi în plan profesional, ataşaţi şi 
înţelegători scopurilor pentru care au poposit împreună cu noi la Câmpulung 
Moldovenesc. Ca şi noi discipolii lor, au venit în această zonă animaţi de ideea că 
pădurile ţării, ale Bucovinei cu deosebire au nevoie de specialişti bine pregătiţi 
capabili de orice sacrificii pentru profesiunea aleasă. 

 Atât cât a funcţionat la Câmpulung Moldovenesc Facultatea de Silvicultură 
a pregătit specialişti de nivel superior, care în deceniile scurse din 1948 s-au 
evidenţiat prin pregătire şi seriozitate, ţinută deontologică şi valoare a muncii şi 
creaţiei lor în cele mai variate segmente ale vieţii sociale, economice şi forestiere, 
atât în instituţii centrale de stat, cât şi în unităţi de administrare a pădurilor, 
cercetare ştiinţifică şi proiectare silvică ori în învăţământul de profil de toate 
gradele. 
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 Păstrăm astăzi, ca întotdeauna de altfel, imaginea, valoarea şi acurateţea 
umană a tuturor colegilor de an şi de facultate, a dascălilor care ne-au călăuzit paşii 
în viaţă. Evocăm doar cu titlu de exemplificare numele lui Dimitrie D. Ionescu, 
Dan Hulubei, Iuliu Moraru, Traian Popovici, Octav Ştefănescu, Temistocle 
Redlov, Vasile Andreescu, Gheorghe Ciuman, Constantin Prigoreanu. Mulţi dintre 
studenţii acestora, pregătiţi la Şcoala superioară de silvicultură din Câmpulung 
Moldovenesc au devenit la rândul lor profesori, cercetători ştiinţifici, proiectanţi 
de mare cuprindere, manageri în mari instituţii cu profil forestier. Dacă mi se 
îngăduie, aş menţiona şi aci câteva nume: Parascan Darie, Grudnicki Francisc, 
Milescu Ioan, Bândiu Constantin, Simionescu Adrian, Florică Tache, Brega Petru, 
Covic Eugen, Doboş Vasile, Marceanu Mihai, Coştiug Gheorghe, Alexe Alexe, 
Mihalache Vasile. 

 Oriunde au fost trimişi, în unităţi din ţară sau din străinătate, absolvenţii 
acestui Institut de învăţământ silvic superior au ilustrat cu cinste tradiţiile 
silviculturii naţionale, implicit bucovinene, dovedind ataşament pentru profesiunea 
aleasă, dragoste faţă de pădure şi de neamul românesc. 

 Prin valoarea învăţământului şi rezultatelor obţinute de absolvenţii săi, 
Centrul universitar Câmpulung Moldovenesc are, în ciuda puţinilor ani de 
existenţă un impact deosebit pentru continuarea, la nivelul exigenţelor europene a 
tradiţiilor bucovinene silviculturale, prin calitatea lor de şefi ai unor unităţi silvice 
de profil, apariţia unei unităţi de cercetare ştiinţifică în domeniul culturii 
molidului, funcţionarea cu continuitate şi rezultate strălucite a Liceului silvic şi 
mai târziu a Colegiului naţional silvic in localitate. 

 În opinia noastră o contribuţie deosebită au  numerosi absolventi ai Scolii 
de invatamant silvic superior din Câmpulung Moldovenesc la revenirea 
învăţământului superior silvic în Bucovina în cadrul Universităţii „Ştefan cel 
Mare” şi prin aceasta la modernizarea învăţământului superior din România. 
Contribuţiile acestora sunt unanim recunoscute la definirea profilului inginerului 
silvic în acest mileniu III, la modernizarea procesului formativ în pas cu cerinţele 
europene, la pregătirea unei elite de tineri dascăli, doctori în ştiinţe, cercetători 
ştiinţifici şi manageri destoinici. 

 Din Aula Facultăţii de Silvicultură din Câmpulung Moldovenesc au plecat 
spre alte profesiuni oameni de valoare care au ilustrat cu talentul lor segmente ale 
culturii şi civilizaţiei româneşti. Amintim din lumea literelor pe poetul şi scriitorul 
Radu Cârneci, care a fost sărbătorit cu puţin timp în urmă cu prilejul împlinirii 
vârstei de opt decenii la Casa Scriitorilor din Bucureşti. Menţionăm, de asemenea, 
prezenţa decenii de-a rândul pe scena Teatrului Naţional din capitala României a 
talentatului artist Alexandru Haşmaş. Aceştia şi numeroşi alţii au însufleţit ca 
studenţi Sala de festivităţi a Colegiului naţional Dragoş Vodă evidenţiindu-se prin 
talentul lor în piese de teatru din repertoriul multor instituţii teatrale cum a fost, de 
pildă, cazul cu opera lui Gogol „Revizorul”. 

 Pe stadionul Dragoş Vodă din localitate susţineau cu mare succes în acel 
timp studenţii silvicultori animate întreceri sportive la atletism, schi, volei, handbal 
şi fotbal sub culorile echipei lor de suflet „Ştiinţa Câmpulung”. Să ne amintim că 
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după Ştiinţa a activat în acest oraş, este adevărat pentru puţin timp, echipa de 
fotbal de Liga I-a Armata Câmpulung. 

 Putem evoca multe activităţi care au animat viaţa locuitorilor din această 
regiune, graţie suflului universitar promovat de foştii studenţi din Bucovina acelui 
timp. 

 Dacă ne este îngăduit, infiintarea Facultăţii de silvicultură în cadrul 
Universităţii „Ştefan cel Mare” a avut un efect de continuitate a spiritului 
universitar sucevean, consolidând prin rezultatele obţinute în ultimii 19 ani ideea 
de seriozitate şi modernizare europeană a complexului proces formativ de nivel 
superior in silvicultura din ŢARA DE SUS. 

 Nu ne-am propus să reţinem atenţia cu numeroase alte activităţi studenţeşti 
care au avut loc în anii ’50 în această regiune. Am dorit să marcăm însă prin 
manifestarea de astăzi un valoros segment de viaţă universitară în Bucovina 
evocând pentru posteritate şi adevăr istoric că în frumoasa Ţară de Sus, pe lângă 
hărnicia şi frumuseţea oamenilor, faptele memorabile ale marelui voievod Ştefan, 
neasemuita valoare şi frumuseţe a pădurilor, s-au format valori ştiinţifice şi 
naţionale, demne de prestigiul predecesorilor şi de provocările mileniului trei. 

 
 

Profesor  univ. dr. ing. Ioan MILESCU 
Membru al Academiei de Ştiinte Agricole şi Silvice. 

 

 


