Recenzie

Neculai Bogdan, Cristinel Constandache, Sanda Nistor: „Consecințele
despăduririlor – Reconstrucția ecologică a Vrancei”, Editura
silvică, 2015, 288 p.
toată țara din silvicultură, din exploatarea și industrializarea lemnului și reprezentanții ai organizațiilor
sindicale.
Cunoșteam personal pe cei mai mulți din cei
prezenți, din perioada organizării ministerului și din
participarea lor la lucrarea de amenajare a fondurilor
de vânătoare (2157 fonduri, grupate pe 4 funcțiuni) și
de la vânătorile la care am participat.
În Regiunea Autonomă Maghiară, limba maghiară
era oficială, dar la propunerea oficialităților locale lucrările s-au desfășurat în limba română.
După instalarea ca ministru adjunct și în continuare, locțiitor de ministru, secretar general, am acordat în permanență atenție terenurilor degradate, acordând prioritate celor din Țara Vrancei. Aici am întâlnit
și am colaborat cu ingineri remarcabili, devotați pădurii, cum au fost dr. ing. Aurel Constantinescu sau
ing. Niculescu specialist detașat din minister pe care
îl întâlneam mobilizând localnicii pentru stabilizarea
malurilor apelor prin sădirea de salcie, cunoscut fiind
Neculai Bogdan
Neculai Bogdan, Cristinel Constandache, Sanda Nistor CONSECINTELE DESPĂDURIRILOR - RECONSTRUCTIA ECOLOGICĂ A VRANCEI

Am primit cartea „Consecințele despăduririlor Reconstrucția ecologică a Vrancei” scrisă de Neculai
Bogdan, Cristinel Costandache și Sanda Nistor în anul
2015, cu dedicația autorilor:
„București 18.03.2016
D-lui doctor inginer Aurel Ungur
Experiența trecutului ne este utilă,
Recunoștință, celor care au contribuit la reconstrucția
ecologică a țării!”
După lecturarea excepționalei lucrări îmi exprim
respectul și recunoștința pentru silvicultorii, forestierii și muncitorii din țara Vrancei care prin lucrările
lor au transformat terenurile degradate în păduri de
protecție și producție, iar masivele forestiere înfundate au fost valorificate prin construcția de drumuri
forestiere.
Personal, prin această recenzie am posibilitatea să
reactualizez împrejurările în care terenurile degradate și accesibilitatea pădurilor au constituit prioritățile
profesionale în cei peste 68 de ani din de silvicultură, din care ultimi 26 de ani în cadrul Federației pentru Apărarea Pădurilor și Asociației Proprietarilor de
Seria a VI-a
MANUALE, TRATATE, MONOGRAFII
Păduri.
În anul 1948, la crearea Ministerului Silviculturii,
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Pescarilor
și
Marin Drăcea spunea într-o conferinţă că:
„...defrişările merg mână în mână cu decadenţa popoaSportivi.
relor care au săvârşit-o”.
În anul 1952 am fost convocat de Alexandru
Ţinutul Vrancei legendare ne oferă, în cadrul
Moghioroș, prim vice-președinte
în guvernul
acestui tablou trist al despăduririlor,
cel mai sfâşietorRomâniei
aspect. Geograful francez Em. De Martonne, care a vizitat
CC
PCR,
pentru
a
fi
numit
și vice-președinte în
zona la începutul sec.XX, a asemuit relieful Vrancei cu miniscel al Munţilor Atlas datorită aspectului său ruiniform,
tru adjunct.
afirmând că Vrancea seamănă cu o ţară semideşertică.
Instalarea în funcție s-a stabilit să fie la Reghin,
Tabloul ce se prezintă înaintea ochilor celor care
și secultural.
cu
puternic centru forestier
străbat ţinutul Vrancei,
poate rezuma în Împreună
cuvintele:
“Jos pustiu şi jale; sus ruini şi devastări, Vrancea se năAlexandru Moghioroș
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a defost
cunatuinginerii
rale sunt răsbunătoare, ele nu aşteaptă şi nici nu iartă.”
(M. G. Georgescu,
direcției de fond forestier
și 1937)
prevedea survolarea masivelor muntoase, afectate de terenuri degradate, cele
cu suprafețe restante la împăduriri, precum și masivele
păduroase afectate de doborâturi de vânt.
Prima zonă survolată au fost suprafețele de terenuri
cu degradări de amploare din Țara Vrancei.
La Reghin, în Regiunea Autonomă Maghiară, era
ISBN 978-606-8020-44-0
prezentă
conducerea acestei regiuni, conducători din
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apoi ca Niculescu Salcie.
Dintre autorii lucrării cel mai bine l-am cunoscut pe
inginerul Neculai Bogdan care a lucrat la împădurirea
terenurilor degradate încă din 1956, ca șef al Ocolului
silvic Năruja, apoi ca șef al Stațiunii de cercetare ICAS
Vrancea între anii 1962-1975.
Neculai Bogdan s-a remarcat prin cunoștințele tehnice de specialitate și capacitatea sa organizatorică.
Prin activitatea sa, această stațiune a devenit un adevărat centru de documentare pentru specialiștii din
cercetare, învățământ și producție dar și de testare și
de verificare a unor tehnologii în lucrările de terenuri
degradate și corectare a torenților.
Am parcurs în repetate rânduri, șantierele pe care
se executau lucrări pentru oprirea degradării solului și
executarea plantațiilor.
Muncitorii erau constituiți în formațiuni pentru
pregătirea terenului și executarea plantațiilor, sub supravegherea personalului tehnic, ingineri, conductori
tehnici sau brigadieri.
Lucrarea publicată de Neculaie Bogdan, Cristinel
Constandache și Sanda Nistor constituie un material documentar științific de valoare națională și
internațională. Pentru fundamentarea lucrării, ei
au folosit cu talent aparatele de fotografiat (cartea
conține 172 de fotografii). Impresionante sunt terenurile înainte și după ce au devenit păduri de protecție și
producție. Lucrarea este un document viu al evoluției
de la terenurile selenare la pădurile vii pe care le-au
creat.
Am redat aceste fotografii și în lucrarea „100 de
ani de politici de gospodărirea pădurilor României.
Centenarul României”
Cartea cuprinde și o prezentare a lucrărilor de împădurire a terenurilor degradate, executate în special de tineri, prin muncă voluntară în Vrancea, în anul
1937. În acea perioadă eram elev la liceul Petru Maior
din Gherla Judeţul Cluj, și ca cercetaș în Cohorta
Congri, în fiecare an, în frunte cu directorul liceului
și gorniști în uniforme de cercetași, plecam la terenurile degradate din Fizeşul Gherlii, unde inspectorul silvic Mărgineanu ne făcea instruirea, iar brigadierul Timandi ne dădea uneltele de lucru și puieţii.
Ocolul silvic prelua lucrările și, de la câteva hectare pe
care le-am realizat, s-a ajuns la 200, iar directorul silvic Bozântan, pasionat silvicultor, le-a extins la mii de
hectare în regiunea de care răspundea.
Secția și cercetătorii din Țara Vrancei, prin realizările și publicațiile lor, au fost un şantier-şcoală pentru cunoscuții silvicultori din acest domeniu, începând
cu Atanasie Haralamb, Ghe. Bădescu, V. Bozîntan, D.
Deju, Gaspar Traci C, Ciortuz, A. Costin, E. Costin,
Bădicu Nicolae, Costică Gheorghe, Emil Untaru ș.a
Țara Vrancei a fost standul în care profesorul Stelian
Munteanu a experimentat, în cadrul lucrării sale de
doctorat, diferitele tipuri de baraje în vederea stabilirii
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de soluții și norme pentru varianta de baraj optimă ca
rezistență, consumuri de materiale și costuri.
Colaborarea Școlii de construcții hidrotehnice numită Școala de amenajare a bazinelor hidrografice
torențiale, pe care a reprezentat-o Stelian Munteanu
cu Școala de construcții de drumuri forestiere numită Școala românească de accesibilizare a pădurilor, pe
care a reprezentat-o Rotislav Bereziuc este un exemplu
de contribuție a cercetării și învățământului la realizarea de obiective de calitate și eficiență economică, cunoscute și apreciate pe plan național și european.
Amândoi au fost membri activi în Consiliul de
administrație al Trustului de Construcții Forestiere din
Brașov și realizările de excepție ale acestui Trust în dotarea cu drumuri forestiere concomitent cu lucrările de
corecție a torenților, regularizare și consolidare a apelor se datorează, în mare măsură, și contribuției acestora. La construcția de drumuri forestiere, concomitent
cu lucrările necesare de corectare a torenților și regularizare a cursurilor apelor din țara Vrancei, au activat
cadre tehnice începând cu directori, șefi de șantiere,
diriginți, dar și proiectanți cunoscuți și respectați de
profesioniștii nu numai din silvicultură, dar și din alte
specialități.
Menționez din cei ce s-au remarcat pe Nicolaie
Bădicu, Costică Grigore, directori de întreprinderi de
construcții forestiere, pe șeful de șantier și apoi diriginte Ticu Constantin Dumitrescu, deținut politic, care
cu ocazia comemorării prof. Stelian Munteanu a ținut
o cuvântare impresionantă precizând că munca sa pe
șantier i-a fost apreciată obiectiv, fiind recunoscută
și prin decorarea sa cu Ordinul Muncii, motiv pentru
care a fost exclus din P.N.Ţ.
Cartea bazată pe experiența deosebit de bogată a
autorilor este și un ghid tehnic privind:
- speciile și tipurile de culturi forestiere pentru împădurirea terenurilor erodate, ravenate și alunecătoare;
- tehnicile de împădurire în gropi, în despicătură, în
cordon pe terase înguste, plantarea puieților în tije de
floarea soarelui sau în pungi de polietilenă;
- alegerea și executarea lucrărilor de corectare a
torenților: fascinaje, cleionaje, praguri de lemn, praguri de zidărie, baraje din zidărie: cu mortar, de beton,
zidărie mixtă, uscată sau în plasă de sârmă.
Lucrarea este necesar să fie cunoscută de specialiștii
din silvicultură și îmbunătățiri funciare, dar și de
administrația județelor și localităților ce dețin terenuri
degradate.
Lucrarea se referă totuși la o mică zonă a ţării noastre - Vrancea; caracteristic pentru această zonă a fost
activarea proceselor torenţiale şi declanşarea unor
procese de degradare complexă, accelerată a terenurilor de pe care s-a defrişat pădurile. În perioada 18901937 s-au taiat ras circa 70.000 ha pădure. Aceaste tăieri
s-au făcut de către societăţi străine, care au instalat căi
ferate înguste şi funiculare pe firul văilor inaccesibile,
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ulterior aceste instalaţii fiind desfiinţate. O altă problemă deosebită în Vrancea a fost şi faptul că pe versanţii
principalelor văi: Putna, Zăbala, Năruja, Milcov, pădurile au fost defrişate în decursul timpului pentru a face
loc agriculturii, aceste terenuri fiind cel mai puternic
degradate (circa 25 mii ha, la nivelul anului 1940).
Lucrarea prezintă: consecinţele diminuării
şi degradării pădurilor în general, cu referire la
despăduririle din zona Vrancei la începutul sec. XX,
modalităţile de refacere a pădurilor distruse şi de
împădurire şi redare în circuitul economic a terenurilor degradate; principalele rezultate în perimetre de
ameliorare a terenurilor degradate, împădurite în special în perioada 1950-1980, prin proiecte întocmite de
ICAS şi coordonate de Staţiunea ICAS Focşani.
De precizat că, în decursul timpului au apărut numeroase lucrări sau publicaţii legate de pădure şi rolul
ei polifuncţional, împăduriri etc.. Această lucrare aduce însă ceva nou, în sensul că, s-au arătat cauzele distrugerii pădurilor şi consecinţele acestora (degradarea
terenurilor), s-au prezentat lucrările efectuate pentru
refacerea patrimoniului forestier şi ameliorarea terenurilor degradate, fiind descrise tehnologiile de pregătire şi de plantare a terenului, evidenţiind rezultatele
obţinute. Toate aceste detalii sunt însoţite de fotografii originale, executate în perioada respectivă (19541977), dublate, în situaţii reprezentative, de fotografii
comparative, realizate recent de autori.
La început, autorii au considerat utilă o apreciere
asupra pădurilor mondiale, prezentând date concrete
făcând şi unele aprecieri asupra pădurilor României.
Legat de distrugerea şi diminuarea pădurilor mondiale
lucrarea face referire, cu date concrete, la fenomenul
de deşertificare a Terrei, realizând o scurtă caracterizare a evoluţiei în decursul timpului a acestui fenomen.
Datorită faptului că zona Vrancei, montane şi depresionare, care face obiectul acestei lucrări a fost în
trecut o zonă izolată şi total inaccesibilă, înainte de a
se trece la descrierea situaţiei pădurilor din zonă s-au
prezentat condiţiile fizico-geografice ale acestei zone
şi totodată s-a făcut o mică incursiune în trecutul istoric al Vrancei.
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În continuare, se arată efortul depus de silvicultori
pentru împădurirea a peste 80.000 ha terenuri, până în
1990, din care circa 11.000 ha terenuri degradate.
În lucrare sunt prezentate în detaliu măsurile întreprinse de pregătire şi plantare a terenurilor degradate,
concretizând aspectul dezolant al acestora şi caracteristicile lucrărilor silvoameliorative în raport cu forma
şi intensitatea degradării. S-a arătat şi rolul deosebit al
lucrărilor de corectare a torenţilor, lucrări care împreună cu cele de împăduriri au contribuit la ameliorarea
peisajul vrâncean.
Pentru a se arăta concret modul de lucru la împădurirea terenurilor degradate, s-au luat ca exemplu câteva perimetre de ameliorare cu condiţii extreme pentru
instalarea vegetaţiei, perimetre care au fost constituite, s-au stabilit soluţii tehnice şi s-a acordat asistenţă
tehnică de către Staţiunea ICAS Vrancea. În final, lucrarea se încheie cu prezentarea actuală a peisajului
vrâncean.
Lucrarea poate fi considerată un documentar de
bază, atât pentru personalul care activează în domeniul silvic, cât şi din afara acestuia.
Având în vedere situaţia economică actuală a
României, când se impune mai mult ca oricând protecţia mediului, valorificarea resurselor naturale/regenerabile şi crearea unor disponibilităţi pentru noi surse
de energie, reconstrucţia ecologică a terenurilor degradate este o necesitate. De aceea, difuzarea lucrării
la nivelul celor ce gospodăresc astfel de terenuri este
nu numai necesară, ci şi oportună.
Lucrarea poate fi considerată ca şi un îndrumar tehnic, având un puternic caracter aplicativ, prin valorificarea cercetărilor româneşti; în lucrare sunt prezentate numeroase aspecte ce reprezintă noutăţi ştiinţifice
la nivel naţional şi unele chiar la nivel internaţional
(lucrări „vegetative” de amenajare/consolidare a terenurilor degradate cu condiţii staţionale extreme, cu
costuri reduse şi eficienţă ecologică ridicată).
Prin problematica abordată, lucrarea se adresează în primul rând specialiştilor silvicultori care proiectează/execută lucrări de reconstrucţie ecologică. În
egală măsură, ea poate fi de interes pentru specialiştii
în agronomie şi ecologie, care lucrează în învăţământ,
cercetare şi producţie, precum şi pentru studenţii de la
facultăţile cu profil biologic şi/sau ecologic.
Consider că este de datoria Institutului Național de
Cercetare, Dezvoltare în Silvicultură „Marin Drăcea”
să ceară Ministerului Apelor și Pădurilor, Ministerului
Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și altor
instituții interesate să doteze primăriile, prefecturile și
consiliile județene cu această lucrare și să organizeze
campaniile de executare a acestor lucrări după modelul celor dinainte de Revoluție.
Dr. ing. Aurel Ungur
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Aniversări

Profesorul Cicerone Rotaru la 90 de ani
Prestigioasă personalitate științifică,
de larg renume
internațional, domnul prof. Univ. dr.
sc. dr. h. c., Cicerone
Rotaru, membru al
Academiei de Științe
din
New
York,
membru corespondent al Academiei
de Agricultură din
Franța, Cavaler al Ordinului Național de Merit,
acordat de Președintele Republicii Franceze, Ofițer
al Serviciului Credincios al României, a atins vârsta de 90 ani. În Dicționarul enciclopedic, vol.
VI, publicat de Editura Enciclopedică București
în anul 2006, este prezentat asfel: „...inginer român. Stabilit în Franța. Contribuții în domeniul
exploatării lemnului. A creat un nou concept global în problemele de apărare a mediului. Lucrări:
Tratat de tehnologie aplicată a exploatărilor forestiere, Interactions entre les méthodes ďexploatation forestière et la sylviculture, Tassement du
sol forestier. Membru al mai multor academii și
asociații științifice străine”.
Menționând câteva repere bibliografice,
vom începe, evident, cu data și locul nașterii:
28.07.1926, Vaslui. Și-a făcut studiile universitare la renumita Școală Politehnică din București,
în perioada 1945-1949, fiind student al profesorului Marin Drăcea, de la care a înțeles raportul
optim ce trebuie să existe între silvicultură și exploatare, pe care, mai târziu, l-a fundamentat prin
inițierea unui domeniu special de cercetare, cel al
interacțiunilor dintre metodele de exploatare și
silvicultură.
După o scurtă dar profundă implicare în
activități de producție, se dedică activității universitare, în perioada 1952-1974 parcurgând toate
treptele didactice, până la cea de profesor universitar, la Facultatea de Silvicultură din Brașov. Între
anii 1974 și 1976 este profesor la Universitatea din
Constantine, în Algeria, după care, întrevăzând
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dificultăți în continuarea activității sale didacticoștiințifice la revenirea în țară, cursul universitar
pe care-l preda, respectiv „ Tehnologia exploatării
lemnului”, fiind între timp desființat nejustificat
(cursul a fost reintrodus în planul de învățământ
al facultății după 1990), se hotărăște să se stabilească în Franța. Și-a dat seama, de asemenea, că
ecotehnologiile de exploatare promovate de domnia sa deveniseră indezirabile într-o epocă de „
ofensivă” a productivismului socialist (de exemplu, generalizarea fără discernământ a metodei de
extracție din pădure a arborilor întregi).
În Franța a desfășurat o remarcabilă activitate de cercetare științifică, mai întâi la AFOCELARMEF și apoi ca șef de proiect la Centre
Technique du Bois et de l`Ameublement, ambele
instituții cu sediul la Paris. În paralel a fost și profesor asociat la ENITEF, Nogent sur Vernisson și
ENGREF, Nancy. Prodigioasa activitate științifică
din Franța a fost recompensată prin obținerea
unor titluri științifice și medalii, așa cum s-a specificat anterior.
Rămas profund atașat de România, după căderea comunismului, domnul profesor Rotaru a
fost inițiatorul importantelor acțiuni de asistență
tehnică, acordate în perioada 1990-1994 de către
Oficiul Național al Pădurilor din Franța (ONF),
Regiei Naționale aPădurilor ROMSILVA. De acest
program de colaborare au beneficiat cadre didactice universitare și studenți, precum și numeroși
ingineri români, care au efectuat în Franța stagii
de formare profesională sau vizite de documentare
(în total, 235 specialiști). De asemenea, după 1990,
domnia sa a efectuat mai multe vizite în România,
acordând consultanță tehnico-științifică în domeniul forestier și al ariilor protejate, bucurânduse de o atenție deosebită din partea forurilor forestiere. A participat și la o serie de manifestări
profesional-științifice desfășurate în România,
unde a susținut conferințe de un deosebit interes.
Concentrându-ne în continuare asupra operei
științifice a domnului profesor, principalele coordonate de conținut ale acesteia se prezintă după
cum urmează.
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O primă mare realizare constă în introducerea
unei noi discipline în învățământul silvic superior
(1953), și anume „Tehnologia exploatării lemnului”, domeniu în care a elaborat și un tratat universitar (1974), valabil și astăzi, prin principiile
pe care le-a lansat, de îngemănare doctrinară a
tehnicii de exploatare cu cerințele silviculturalecologice. Noua disciplină științifică venea astfel să reglementeze raporturile dintre tehnică și
silvicultură, odată cu trecerea la începutul anilor
1950, de la caracterul artizanal al lucrărilor de exploatare a lemnului la cel industrial, impunânduse aplicarea cu discernământ a noii tehnologii de
exploatare mecanizată, pentru a se evita impactul
negativ privind conservarea pădurii și protecția
mediului pe care este grefată pădurea. Referitor
la tratatul elaborat de domnul profesor, în „Revue
forestière française” nr. 4/1975 se semnalează elogios această apariție editorială, subliniindu-se noutatea și importanța domeniului abordat.
În perioada de activitate din Franța a găsit
un „culoar” liber, necercetat, cel al studiilor de
interacțiune în gestionarea modernă a pădurilor,
pe care s-a angajat cu pasiune, fapt ce a stârnit
interesul specialiștilor francezi, acordându-i-se ca
atare tot sprijinul necesar. Rezultatele cercetărilor au fost pe măsură, amintind în acest sens că
la Congresul Mondial Forestier din Mexic, în anul
1985, domnul profesor a expus primul program
pe plan mondial, întreprins de un stat (cercetările au fost finanțate de statul francez), în domeniul studiilor de interacțiune necesare pentru o
gospodărire modernă a pădurilor. Acest larg program de cercetare, condus de profesorul Rotaru,
a fost îmbogățit permanent după acel congres și
a avut ca teme de cercetare subiectele cele mai
importante solicitate de gestionarii de păduri și
antreprenorii de lucrări. Ele au depășit stadiul
inițial, care era cel de interacțiune silvicultură-exploatarea lemnului, incluzând și problemele economice adiacente, ca și cele de apărare a mediului. Temele au fost axate, în general, pe probleme
de impact, antagoniste, care nu își pot găsi rezolvare fără ajutorul cercetării științifice. Aspectele
abordate au fost astfel numeroase și de o largă
diversitate, în care sens vom recurge la o enumerare succintă a acestora:
- fundamentarea conceptului interacțiunilor
(,,Les interactions entre les méthodes ďexploitation et la sylviculture”, ,,Mécanisation forestière et
protection de l`environnement”);
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- analiza impactului negativ al tehnicii de exploatare asupra arboretului şi solului, și soluții
de ameliorare experimentate („Problème des
dommages provoqués aux arbres en forêt de montagne suite au débardage du bois”, ,,Dispositifs
relatives à la protection de la régénération naturelle” , „Les phénomènes de tassement du sol forestier dus à l`exploitation mécaniseé du bois“);
- tehnologii
de
exploatare
adecvate
intervențiilor silvotehnice (,,Exploitation des
premières éclaircies de plantations résineuses”,
,,Coupes sélectives avec cloisonnement”, ,,Les
couloirs d`exploitation par câble”);
- costurile în exploatarea lemnului (,,Coût
d`exploitation forestière dans les Alpes du nord”,
,,Premières éclaircies résineuses: incidence du pas
de cloisonment sur les coûts d`exploitation”);
- diverse alte abordări: ameliorări în construcția
de mașini forestiere, ca urmare a studiilor de
interacțiune (menționăm că pentru studiile în
acest domeniu i s-a atribuit domnului profesor
prestigioasa medalie americană “FRANKLIN”);
relația silvicultură-exploatare și problema calității
lemnului; adaptarea studiilor de amenajare a pădurilor la evoluția politicii forestiere și tehnicilor
silviculturale și de exploatare.
După o activitate îndelungată în domeniul cercetării interdisciplinare, care l-a ajutat să găsească de cele mai multe ori soluții practice în problemele antagoniste și de eliminare a unor factori
de risc pentru protecția mediului, domnul profesor Rotaru și-a îndreptat atenția spre elaborarea
unui concept global de protecția mediului, pe care
l-a expus și la „Conferința la Nivel Înalt privind
mediul și dezvoltarea durabilă în regiunea carpato-danubiană”, care s-a ținut la București, în anul
2001, principiile enunțate de domnul profesor cu
această ocazie bucurându-se de o atenție specială. Aceste principii sunt în deplină actualitate, așa
cum a rezultat și din lucrările „Congresului mondial pentru protecția mediului”, ce a avut loc în
decembrie 2015, la Paris.
În esență, conceptul global de apărare a mediului, preconizat de dl prof. Rotaru, cuprinde o serie de principii și direcții de acțiune, care trebuie
să anime organele decizionale, având la bază, citându-l pe autor ,,luarea în considerare a tuturor
factorilor de risc major pentru natură, ale căror cauze și remedii au fost stabilite pe baze științifice,
în special prin studiul interdisciplinar și prin care
să se poată asigura cât mai eficient rezolvarea
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problemelor de protecție a mediului”.
Spațiul restâns nu ne permite să relevăm și alte
aspecte importante din activitatea domnului profesor. Sperăm însă că cele semnalate au reușit să
configureze cât mai fidel modelul de om de știință
pe care ni-l oferă persoana domnului profesor
Rotaru.
În încheiere, în asentimentul tuturor celor
care de-a lungul timpului au fost îndrumați sau
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au colaborat cu domnul profesor, studenți, cadre didactice universitare, cercetători, specialiști,
ne exprimăm admirația pentru performanțele
profesional-științifice ale domniei sale și îi adresăm felicitări cu ocazia împlinirii a 90 de ani. La
mulți ani!
Prof. univ. dr. ing. Ilie Oprea
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