
• Singura padure a Bucurestiului, locul de 
unde vine aerul curat, locul unde vin in 

fiecare weekend bucurestenii la relaxare, la 
alergare, locul din jurul gradinei zoologice, 
locul unde asteptam sa se amenajeze alei, 

banci, felinare, poate mini terenuri de sport, 
piste de bicicleta…  

Padurea Baneasa



Padurea acum cativa ani in urma.



Anii trecuti, padurea inecata in gunoaie.
Insa, inca in picioare.



Dimineata si seara, trec 6-8 carute pline de lemne. Zilnic. De mai bine de opt ani.



Daca opresti un carutas cerandu-i o caruta cu lemne, ti-o
aduce

promt a doua zi. Nu cota, nu cerere, nu aprobare Romsilva.
Doar sa-l platesti pe el. 

Si apropo, Romsilva are sediul
pe aceeasi sosea Pipera. Si fonduri de la buget.

Si mai avem platite si un Minister al Mediului, si Autoritati
Locale, 

si Politie Comunitara.



O panorama de 360 grade, azi, in cercul marcat din prima pagina…





• Ideea este urmatoarea: de cand nu mai
este permisa defrisarea pentru constructii, 
proprietarul trimite tiganii din Tunari si
Stefanesti la furat copaci. Apoi, cand cere
autorizatia, arata ca terenul este liber de 
copaci, pentru ca au fost furati de tigani…

• Romsilva nici nu stie nimic si nici nu vede.







Caracterul omului, lehamitea autoritatilor, nepasarea noastra,



aplicate unicei paduri…



Oare opinia publica poate fi sensibilizata?



Mai exista autoritati?



Pentru ce platim taxele?



O sa devenim vreodata responsabili ?



Si or sa treaca zilele…



Si or sa treaca anii…



Gandindu-ne ca cea mai dreapta pedeapsa ar fi aceea ca toti
cei vinovati, sa replanteze padurea si sa nu iasa

din puscarie pana cand nu cresc puietii cat copacii taiati!
Si ce exemplu ar fi…

Dar stii ce o sa se intample de fapt?
Nimic. 



Regia Naţională a Pădurilor Romsilva
Protectia padurilor este una din activitatile importante ale Regiei

Nationale a Padurilor, implicând atât aspecte practice ale prevenirii
si combaterii daunatorilor cât si aspecte de cercetare stiintifica

aplicativa, care concura la gasirea solutiilor optime de mentinere a 
unei stari fitosanitare corespunzatoare in fondul forestier national. 
Datorita competentei si profesionalismului personalului silvic de 

specialitate, padurile românesti se afla pe unul din primele locuri din
Europa in ceea ce priveste starea de sanatate.

Personalul specializat care se ocupa de protectia padurilor este 
reprezentat in toate structurile noastre administrative (ocoale silvice, 

directii silvice) fiind condus de Serviciul Paza si Protectia 
Padurilor din RNP. La acest personal se adauga un numar important 

de excelenti cercetatori, din cadrul Laboratorului de Protectia 
Padurii, care face parte din Institutul de Cercetari si Amenajari
Silvice (subunitate a RNP, specializata in cercetare-proiectare).

Oameni buni, la orice ora din zi, se aud drujbele!



Sunt convins ca exista oameni responsabili, aflati in structurile
puterii, 

care ar putea opri acest macel, doar ca eu nu-i cunosc. 
Te cunosc in schimb pe tine, iar tu cunosti pe altcineva, care la

randul lui cunoaste pe altineva, si tot asa. 
Iar daca vei trimite

acest e-mail mai departe, va ajunge pana la urma
unde trebuie.  

Pentru ca de fapt, indirect, ne cunoastem cu totii!

Si sa ne ajute Dumnezeu!


