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REPERE  REZUMAT GRAFIC 

• Istoria parcurilor naturale și 
naționale din România este legată 
de numele dr. ing. Zeno Oarcea.  
• Activitate sa de inginer silvic 
amenajist a fost marcată de 
pasiunea pentru ocrotirea naturii.   
• Consecvența sa a fost 
determinantă pentru înființarea 
multor parcuri naționale și 
naturale.  
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Lucrarea constituie un omagiu adus dr. ing. Zeno Oarcea cu ocazia 
împlinirii vârstei de 90 de ani. Acest senior al silviculturii românești a 
avut o viață plină de încercări și o carieră profesională excepțională. A 
lucrat în domeniul amenajării pădurilor de la absolvire și până la 
pensionare. Activitatea de inginer amenajist este caracterizată de 
abordarea unor direcții noi în domeniu: crearea ariilor naturale protejate 
și amenajarea turistică și recreativă a pădurilor. Cel mai îndrăzneț 
proiect al său, pe care l-a susținut cu perseverență de-a lungul anilor, a 
fost crearea unui sistem de parcuri naționale în România. După mai bine 
de 25 de ani de la lansare, proiectul a devenit realitate. În prezent, deși 
la o vârstă venerabilă, este în continuare un fin și lucid analist al pădurii 
și silviculturii românești, oferind cu generozitate cunoștințele sale mai 
tinerilor confrați. 

Cuvinte cheie: 
Aniversare 
Amenajarea pădurilor 
Arii naturale protejate 
Ocrotirea naturii 
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CONSECVENȚĂ ŞI PASIUNE - DR. ING. ZENO OARCEA LA 
90 DE ANI 

O tinerețe greu încercată 
Marile idei se nasc când spiritul visează, dar prind rădăcini doar când întâlnesc terenul fertil 

din punct de vedere istoric și socio-economic. Acesta ar putea fi motto-ul care reflectă cel mai bine 
principalele coordonate ale carierei profesionale a doctorului inginer silvic Zeno Oarcea, omul ce 
trăiește astăzi împlinirea unui vis pe care l-ar dori continuat și extins în viitor: sistemul național de 
arii naturale protejate. 

,,Părintele” sistemului național de parcuri și rezervații forestiere, dr. ing. Zeno Horațiu Oarcea, 
s-a născut la data de 5 aprilie 1930, in Gurahonț, județul Arad, localitate situată într-o depresiune de 
pe valea Crișului Alb, la confluența a șapte văi care coboară din Munții Zărandului și Codru-Moma, 
care o înconjoară. Imaginea acestui peisaj mirific, în care lunca Crișului Alb, cu pășunile și terenurile 
agricole cultivate de către localnici, este încadrată de munții cu păduri întinse și compacte de fag și 
gorun, i-au marcat esențial destinul, punându-și amprenta încă de mic asupra celui care va alege 
profesia de inginer silvic, călăuzindu-i crezul şi destinul pe parcursul întregii vieți.  

Educația primită în familie, din partea tatălui, avocat, dar și din partea mamei, care i-a vegheat 
copilăria, a fost completată cu educația formală primită în cadrul Școlii Generale din comuna natală 
și a Liceului Avram Iancu din Brad. Adolescent fiind, la vârsta idealurilor, căutărilor, curajului, când 
toate visele i se păreau posibile și când era hotărât să facă totul pentru a le îndeplini, destinul îl pune 
la o primă grea încercare. La vârsta de 18 ani, în iunie 1948, pe când era în ultimul an de liceu, este 
arestat și anchetat. Este deținut la închisoarea din Deva până în mai 1949, când este condamnat de 
Tribunalul Militar Sibiu la 3 ani închisoare pe motive politice. Execută detenția în închisorile Jilava, 
Târgşor, Canal (Peninsula, Midia) și este eliberat abia în martie 1953, la aproape 5 ani de la arestare, 
depășindu-se astfel perioada de condamnare cu aproape doi ani. După eliberarea din închisoare, 
lucrează câteva luni la mina de cărbuni din Țebea. La propria suferință se adaugă durerea cauzată 
de represiunile pe care le îndură membrii familiei: fratele mai mare are aceeași soartă, fiind 
condamnat la 5 ani de închisoare, tatăl este oprit să practice avocatura, apoi este arestat și moare în 
condiții suspecte în pușcărie, fără a se cunoaște locul unde este înmormântat, iar mama este evacuată 
din propria casă, care devine sediul miliției raionale. Dramele pe care le-a trăit în această etapă a 
vieții, la începutul maturității, nu au reușit să-l îngenuncheze, ci, dimpotrivă, l-au călit și l-au făcut 
mai tenace în fața valurilor vieții. 

 

O carieră dedicată amenajării pădurilor și protejării peisajelor 
naturale carpatine 

În toamna anului 1953, reușește să se înscrie la Facultatea de Silvicultură din Brașov (oraș 
denumit atunci, pentru o scurtă perioadă, Stalin), pe care o absolvă ca șef de promoție în 1958. Încă 
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din anul al IV-lea de facultate și până la pensionare, în 1990, lucrează în domeniul amenajării 
pădurilor, la Filiala din Timișoara a Institutului de Cercetări și Amenajări Silvice. S-a căsătorit în 
1958 cu Valeria Pralea, colegă de facultate, din Golești, județul Vâlcea, care i-a fost alături toată viața, 
atât în calitate de soție, cât și de colegă de serviciu, amândoi fiind ingineri silvici. În timpul primelor 
campanii de amenajare a pădurilor, ca tânăr inginer amenajist, a fost norocosul și fericitul admirator 
al multor păduri virgine pe care le-a întâlnit în actualele județe Caraș Severin, Hunedoara, Gorj, 
Alba și Arad și care prin măreția și perenitatea lor i-au desăvârșit educația profesională și i-au 
consolidat devotamentul pentru conservarea peisajelor și naturalității pădurilor românești.  

Crearea de arii naturale protejate, cu deosebire a unei rețele de Parcuri Naționale, în România, 
era permanent în gândurile sale, astfel că, în 1964, lucrând la amenajarea pădurilor din Masivul 
Retezat, propune extinderea prin amenajament a suprafeței singurului parc național existent în țară 
la acea vreme. Parcul Național Retezat, înființat în 1935, avea o simplă existență formală, pe hârtie, 
fără administrație proprie, străbătând anii și provocările contextului istoric doar prin pasiunea și 
dăruirea unor biologi și silvicultori și prin accesul dificil în zonă. Propune, de asemenea, înființarea 
unei administrații a Parcului Național Retezat, dar ideea este obstrucționată de șeful de proiect. Într-
o perioadă în care preocupările pentru conservarea biodiversității prin crearea de arii naturale 
protejate erau aproape inexistente în țara noastră, ideile și propunerile tânărului inginer amenajist 
păreau mai degrabă un moft decât o necesitate în rândul celor cu putere de decizie. Astfel, înființarea 
administrației Parcului Național Retezat avea să fie amânată pentru mai bine de trei decenii, până 
în 1999, Romania anilor '60 - '70 nefiind pregătită pentru o astfel de abordare.   

Cu sprijinul profesorului Nicolae Rucăreanu, titularul disciplinei de Amenajarea Pădurilor de 
la Facultatea de Silvicultură și Exploatări Forestiere din Brașov, în 1968, se înscrie la doctorat cu 
teza ,,Cercetări privind stabilirea principiilor organizatorice pentru amenajarea turistică a pădurilor și a 
zonelor adiacente”. Susține doctoratul în martie 1977, dar titlul de doctor i se acordă abia peste doi 
ani, în 1979, după îndelunga insistență a eminentului profesor Emil Negulescu, care apreciază în 
mod deosebit metoda de cartare peisagistică propusă de doctorand, dar mai ales propunerea, în 
premieră pentru România, de înființare a unui sistem de parcuri naționale și parcuri naturale, care 
e prezentată magistral ca o oportunitate dar și ca o necesitate. Ideea înființării sistemului de parcuri 
naționale și parcuri naturale în țara noastră este reluată în anii următori de către dr. ing. Zeno Oarcea 
într-o serie de articole științifice ce culminează cu un referat prezentat la un simpozion al Academiei, 
unde propune un sistem de 13 parcuri naționale care să fie înființate în România, propunere foarte 
bine primită și apreciată de către Comisia Monumentelor Naturii a Academiei Române. Pentru 
fundamentarea propunerii, Comisia Monumentelor Naturii îi solicită autorului elaborarea de studii 
științifice pentru înființarea parcurilor naționale. Dr. ing. Zeno Oarcea elaborează studiile respective 
în perioada 1973-1978, dar ulterior acestea nu sunt luate în considerare de către organele de Stat de 
atunci. 

Varietatea cadrului natural, excepționala diversitate biologică și gradul ridicat de naturalitate 
al pădurilor României erau totuși recunoscute pe plan european și internațional, iar ca un ecou 
internațional al articolelor pe care le-a publicat în diferite reviste de specialitate, dr. Zeno Oarcea 
este invitat, în 1974, la Colocviul Internațional în problema pădurilor de agrement, de la Versailles, 
în Franța, ocazie cu care are extraordinara șansă de a vizita parcuri naționale din Alpi. Urmare a 
legăturilor stabilite cu ocazia participării la colocviul din Franța, este invitat să participe, în 1985, 
timp de o lună, la un Simpozion pe problema Parcurilor Naționale, în America de Nord. În această 
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din anul al IV-lea de facultate și până la pensionare, în 1990, lucrează în domeniul amenajării 
pădurilor, la Filiala din Timișoara a Institutului de Cercetări și Amenajări Silvice. S-a căsătorit în 
1958 cu Valeria Pralea, colegă de facultate, din Golești, județul Vâlcea, care i-a fost alături toată viața, 
atât în calitate de soție, cât și de colegă de serviciu, amândoi fiind ingineri silvici. În timpul primelor 
campanii de amenajare a pădurilor, ca tânăr inginer amenajist, a fost norocosul și fericitul admirator 
al multor păduri virgine pe care le-a întâlnit în actualele județe Caraș Severin, Hunedoara, Gorj, 
Alba și Arad și care prin măreția și perenitatea lor i-au desăvârșit educația profesională și i-au 
consolidat devotamentul pentru conservarea peisajelor și naturalității pădurilor românești.  

Crearea de arii naturale protejate, cu deosebire a unei rețele de Parcuri Naționale, în România, 
era permanent în gândurile sale, astfel că, în 1964, lucrând la amenajarea pădurilor din Masivul 
Retezat, propune extinderea prin amenajament a suprafeței singurului parc național existent în țară 
la acea vreme. Parcul Național Retezat, înființat în 1935, avea o simplă existență formală, pe hârtie, 
fără administrație proprie, străbătând anii și provocările contextului istoric doar prin pasiunea și 
dăruirea unor biologi și silvicultori și prin accesul dificil în zonă. Propune, de asemenea, înființarea 
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protejate erau aproape inexistente în țara noastră, ideile și propunerile tânărului inginer amenajist 
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ani, în 1979, după îndelunga insistență a eminentului profesor Emil Negulescu, care apreciază în 
mod deosebit metoda de cartare peisagistică propusă de doctorand, dar mai ales propunerea, în 
premieră pentru România, de înființare a unui sistem de parcuri naționale și parcuri naturale, care 
e prezentată magistral ca o oportunitate dar și ca o necesitate. Ideea înființării sistemului de parcuri 
naționale și parcuri naturale în țara noastră este reluată în anii următori de către dr. ing. Zeno Oarcea 
într-o serie de articole științifice ce culminează cu un referat prezentat la un simpozion al Academiei, 
unde propune un sistem de 13 parcuri naționale care să fie înființate în România, propunere foarte 
bine primită și apreciată de către Comisia Monumentelor Naturii a Academiei Române. Pentru 
fundamentarea propunerii, Comisia Monumentelor Naturii îi solicită autorului elaborarea de studii 
științifice pentru înființarea parcurilor naționale. Dr. ing. Zeno Oarcea elaborează studiile respective 
în perioada 1973-1978, dar ulterior acestea nu sunt luate în considerare de către organele de Stat de 
atunci. 

Varietatea cadrului natural, excepționala diversitate biologică și gradul ridicat de naturalitate 
al pădurilor României erau totuși recunoscute pe plan european și internațional, iar ca un ecou 
internațional al articolelor pe care le-a publicat în diferite reviste de specialitate, dr. Zeno Oarcea 
este invitat, în 1974, la Colocviul Internațional în problema pădurilor de agrement, de la Versailles, 
în Franța, ocazie cu care are extraordinara șansă de a vizita parcuri naționale din Alpi. Urmare a 
legăturilor stabilite cu ocazia participării la colocviul din Franța, este invitat să participe, în 1985, 
timp de o lună, la un Simpozion pe problema Parcurilor Naționale, în America de Nord. În această 
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CONSECVENȚĂ ŞI PASIUNE - DR. ING. ZENO OARCEA LA 
90 DE ANI 

O tinerețe greu încercată 
Marile idei se nasc când spiritul visează, dar prind rădăcini doar când întâlnesc terenul fertil 

din punct de vedere istoric și socio-economic. Acesta ar putea fi motto-ul care reflectă cel mai bine 
principalele coordonate ale carierei profesionale a doctorului inginer silvic Zeno Oarcea, omul ce 
trăiește astăzi împlinirea unui vis pe care l-ar dori continuat și extins în viitor: sistemul național de 
arii naturale protejate. 

,,Părintele” sistemului național de parcuri și rezervații forestiere, dr. ing. Zeno Horațiu Oarcea, 
s-a născut la data de 5 aprilie 1930, in Gurahonț, județul Arad, localitate situată într-o depresiune de 
pe valea Crișului Alb, la confluența a șapte văi care coboară din Munții Zărandului și Codru-Moma, 
care o înconjoară. Imaginea acestui peisaj mirific, în care lunca Crișului Alb, cu pășunile și terenurile 
agricole cultivate de către localnici, este încadrată de munții cu păduri întinse și compacte de fag și 
gorun, i-au marcat esențial destinul, punându-și amprenta încă de mic asupra celui care va alege 
profesia de inginer silvic, călăuzindu-i crezul şi destinul pe parcursul întregii vieți.  

Educația primită în familie, din partea tatălui, avocat, dar și din partea mamei, care i-a vegheat 
copilăria, a fost completată cu educația formală primită în cadrul Școlii Generale din comuna natală 
și a Liceului Avram Iancu din Brad. Adolescent fiind, la vârsta idealurilor, căutărilor, curajului, când 
toate visele i se păreau posibile și când era hotărât să facă totul pentru a le îndeplini, destinul îl pune 
la o primă grea încercare. La vârsta de 18 ani, în iunie 1948, pe când era în ultimul an de liceu, este 
arestat și anchetat. Este deținut la închisoarea din Deva până în mai 1949, când este condamnat de 
Tribunalul Militar Sibiu la 3 ani închisoare pe motive politice. Execută detenția în închisorile Jilava, 
Târgşor, Canal (Peninsula, Midia) și este eliberat abia în martie 1953, la aproape 5 ani de la arestare, 
depășindu-se astfel perioada de condamnare cu aproape doi ani. După eliberarea din închisoare, 
lucrează câteva luni la mina de cărbuni din Țebea. La propria suferință se adaugă durerea cauzată 
de represiunile pe care le îndură membrii familiei: fratele mai mare are aceeași soartă, fiind 
condamnat la 5 ani de închisoare, tatăl este oprit să practice avocatura, apoi este arestat și moare în 
condiții suspecte în pușcărie, fără a se cunoaște locul unde este înmormântat, iar mama este evacuată 
din propria casă, care devine sediul miliției raionale. Dramele pe care le-a trăit în această etapă a 
vieții, la începutul maturității, nu au reușit să-l îngenuncheze, ci, dimpotrivă, l-au călit și l-au făcut 
mai tenace în fața valurilor vieții. 

 

O carieră dedicată amenajării pădurilor și protejării peisajelor 
naturale carpatine 

În toamna anului 1953, reușește să se înscrie la Facultatea de Silvicultură din Brașov (oraș 
denumit atunci, pentru o scurtă perioadă, Stalin), pe care o absolvă ca șef de promoție în 1958. Încă 
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din anul al IV-lea de facultate și până la pensionare, în 1990, lucrează în domeniul amenajării 
pădurilor, la Filiala din Timișoara a Institutului de Cercetări și Amenajări Silvice. S-a căsătorit în 
1958 cu Valeria Pralea, colegă de facultate, din Golești, județul Vâlcea, care i-a fost alături toată viața, 
atât în calitate de soție, cât și de colegă de serviciu, amândoi fiind ingineri silvici. În timpul primelor 
campanii de amenajare a pădurilor, ca tânăr inginer amenajist, a fost norocosul și fericitul admirator 
al multor păduri virgine pe care le-a întâlnit în actualele județe Caraș Severin, Hunedoara, Gorj, 
Alba și Arad și care prin măreția și perenitatea lor i-au desăvârșit educația profesională și i-au 
consolidat devotamentul pentru conservarea peisajelor și naturalității pădurilor românești.  

Crearea de arii naturale protejate, cu deosebire a unei rețele de Parcuri Naționale, în România, 
era permanent în gândurile sale, astfel că, în 1964, lucrând la amenajarea pădurilor din Masivul 
Retezat, propune extinderea prin amenajament a suprafeței singurului parc național existent în țară 
la acea vreme. Parcul Național Retezat, înființat în 1935, avea o simplă existență formală, pe hârtie, 
fără administrație proprie, străbătând anii și provocările contextului istoric doar prin pasiunea și 
dăruirea unor biologi și silvicultori și prin accesul dificil în zonă. Propune, de asemenea, înființarea 
unei administrații a Parcului Național Retezat, dar ideea este obstrucționată de șeful de proiect. Într-
o perioadă în care preocupările pentru conservarea biodiversității prin crearea de arii naturale 
protejate erau aproape inexistente în țara noastră, ideile și propunerile tânărului inginer amenajist 
păreau mai degrabă un moft decât o necesitate în rândul celor cu putere de decizie. Astfel, înființarea 
administrației Parcului Național Retezat avea să fie amânată pentru mai bine de trei decenii, până 
în 1999, Romania anilor '60 - '70 nefiind pregătită pentru o astfel de abordare.   

Cu sprijinul profesorului Nicolae Rucăreanu, titularul disciplinei de Amenajarea Pădurilor de 
la Facultatea de Silvicultură și Exploatări Forestiere din Brașov, în 1968, se înscrie la doctorat cu 
teza ,,Cercetări privind stabilirea principiilor organizatorice pentru amenajarea turistică a pădurilor și a 
zonelor adiacente”. Susține doctoratul în martie 1977, dar titlul de doctor i se acordă abia peste doi 
ani, în 1979, după îndelunga insistență a eminentului profesor Emil Negulescu, care apreciază în 
mod deosebit metoda de cartare peisagistică propusă de doctorand, dar mai ales propunerea, în 
premieră pentru România, de înființare a unui sistem de parcuri naționale și parcuri naturale, care 
e prezentată magistral ca o oportunitate dar și ca o necesitate. Ideea înființării sistemului de parcuri 
naționale și parcuri naturale în țara noastră este reluată în anii următori de către dr. ing. Zeno Oarcea 
într-o serie de articole științifice ce culminează cu un referat prezentat la un simpozion al Academiei, 
unde propune un sistem de 13 parcuri naționale care să fie înființate în România, propunere foarte 
bine primită și apreciată de către Comisia Monumentelor Naturii a Academiei Române. Pentru 
fundamentarea propunerii, Comisia Monumentelor Naturii îi solicită autorului elaborarea de studii 
științifice pentru înființarea parcurilor naționale. Dr. ing. Zeno Oarcea elaborează studiile respective 
în perioada 1973-1978, dar ulterior acestea nu sunt luate în considerare de către organele de Stat de 
atunci. 

Varietatea cadrului natural, excepționala diversitate biologică și gradul ridicat de naturalitate 
al pădurilor României erau totuși recunoscute pe plan european și internațional, iar ca un ecou 
internațional al articolelor pe care le-a publicat în diferite reviste de specialitate, dr. Zeno Oarcea 
este invitat, în 1974, la Colocviul Internațional în problema pădurilor de agrement, de la Versailles, 
în Franța, ocazie cu care are extraordinara șansă de a vizita parcuri naționale din Alpi. Urmare a 
legăturilor stabilite cu ocazia participării la colocviul din Franța, este invitat să participe, în 1985, 
timp de o lună, la un Simpozion pe problema Parcurilor Naționale, în America de Nord. În această 
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CONSECVENȚĂ ŞI PASIUNE - DR. ING. ZENO OARCEA LA 
90 DE ANI 

O tinerețe greu încercată 
Marile idei se nasc când spiritul visează, dar prind rădăcini doar când întâlnesc terenul fertil 

din punct de vedere istoric și socio-economic. Acesta ar putea fi motto-ul care reflectă cel mai bine 
principalele coordonate ale carierei profesionale a doctorului inginer silvic Zeno Oarcea, omul ce 
trăiește astăzi împlinirea unui vis pe care l-ar dori continuat și extins în viitor: sistemul național de 
arii naturale protejate. 

,,Părintele” sistemului național de parcuri și rezervații forestiere, dr. ing. Zeno Horațiu Oarcea, 
s-a născut la data de 5 aprilie 1930, in Gurahonț, județul Arad, localitate situată într-o depresiune de 
pe valea Crișului Alb, la confluența a șapte văi care coboară din Munții Zărandului și Codru-Moma, 
care o înconjoară. Imaginea acestui peisaj mirific, în care lunca Crișului Alb, cu pășunile și terenurile 
agricole cultivate de către localnici, este încadrată de munții cu păduri întinse și compacte de fag și 
gorun, i-au marcat esențial destinul, punându-și amprenta încă de mic asupra celui care va alege 
profesia de inginer silvic, călăuzindu-i crezul şi destinul pe parcursul întregii vieți.  

Educația primită în familie, din partea tatălui, avocat, dar și din partea mamei, care i-a vegheat 
copilăria, a fost completată cu educația formală primită în cadrul Școlii Generale din comuna natală 
și a Liceului Avram Iancu din Brad. Adolescent fiind, la vârsta idealurilor, căutărilor, curajului, când 
toate visele i se păreau posibile și când era hotărât să facă totul pentru a le îndeplini, destinul îl pune 
la o primă grea încercare. La vârsta de 18 ani, în iunie 1948, pe când era în ultimul an de liceu, este 
arestat și anchetat. Este deținut la închisoarea din Deva până în mai 1949, când este condamnat de 
Tribunalul Militar Sibiu la 3 ani închisoare pe motive politice. Execută detenția în închisorile Jilava, 
Târgşor, Canal (Peninsula, Midia) și este eliberat abia în martie 1953, la aproape 5 ani de la arestare, 
depășindu-se astfel perioada de condamnare cu aproape doi ani. După eliberarea din închisoare, 
lucrează câteva luni la mina de cărbuni din Țebea. La propria suferință se adaugă durerea cauzată 
de represiunile pe care le îndură membrii familiei: fratele mai mare are aceeași soartă, fiind 
condamnat la 5 ani de închisoare, tatăl este oprit să practice avocatura, apoi este arestat și moare în 
condiții suspecte în pușcărie, fără a se cunoaște locul unde este înmormântat, iar mama este evacuată 
din propria casă, care devine sediul miliției raionale. Dramele pe care le-a trăit în această etapă a 
vieții, la începutul maturității, nu au reușit să-l îngenuncheze, ci, dimpotrivă, l-au călit și l-au făcut 
mai tenace în fața valurilor vieții. 

 

O carieră dedicată amenajării pădurilor și protejării peisajelor 
naturale carpatine 

În toamna anului 1953, reușește să se înscrie la Facultatea de Silvicultură din Brașov (oraș 
denumit atunci, pentru o scurtă perioadă, Stalin), pe care o absolvă ca șef de promoție în 1958. Încă 
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din anul al IV-lea de facultate și până la pensionare, în 1990, lucrează în domeniul amenajării 
pădurilor, la Filiala din Timișoara a Institutului de Cercetări și Amenajări Silvice. S-a căsătorit în 
1958 cu Valeria Pralea, colegă de facultate, din Golești, județul Vâlcea, care i-a fost alături toată viața, 
atât în calitate de soție, cât și de colegă de serviciu, amândoi fiind ingineri silvici. În timpul primelor 
campanii de amenajare a pădurilor, ca tânăr inginer amenajist, a fost norocosul și fericitul admirator 
al multor păduri virgine pe care le-a întâlnit în actualele județe Caraș Severin, Hunedoara, Gorj, 
Alba și Arad și care prin măreția și perenitatea lor i-au desăvârșit educația profesională și i-au 
consolidat devotamentul pentru conservarea peisajelor și naturalității pădurilor românești.  

Crearea de arii naturale protejate, cu deosebire a unei rețele de Parcuri Naționale, în România, 
era permanent în gândurile sale, astfel că, în 1964, lucrând la amenajarea pădurilor din Masivul 
Retezat, propune extinderea prin amenajament a suprafeței singurului parc național existent în țară 
la acea vreme. Parcul Național Retezat, înființat în 1935, avea o simplă existență formală, pe hârtie, 
fără administrație proprie, străbătând anii și provocările contextului istoric doar prin pasiunea și 
dăruirea unor biologi și silvicultori și prin accesul dificil în zonă. Propune, de asemenea, înființarea 
unei administrații a Parcului Național Retezat, dar ideea este obstrucționată de șeful de proiect. Într-
o perioadă în care preocupările pentru conservarea biodiversității prin crearea de arii naturale 
protejate erau aproape inexistente în țara noastră, ideile și propunerile tânărului inginer amenajist 
păreau mai degrabă un moft decât o necesitate în rândul celor cu putere de decizie. Astfel, înființarea 
administrației Parcului Național Retezat avea să fie amânată pentru mai bine de trei decenii, până 
în 1999, Romania anilor '60 - '70 nefiind pregătită pentru o astfel de abordare.   

Cu sprijinul profesorului Nicolae Rucăreanu, titularul disciplinei de Amenajarea Pădurilor de 
la Facultatea de Silvicultură și Exploatări Forestiere din Brașov, în 1968, se înscrie la doctorat cu 
teza ,,Cercetări privind stabilirea principiilor organizatorice pentru amenajarea turistică a pădurilor și a 
zonelor adiacente”. Susține doctoratul în martie 1977, dar titlul de doctor i se acordă abia peste doi 
ani, în 1979, după îndelunga insistență a eminentului profesor Emil Negulescu, care apreciază în 
mod deosebit metoda de cartare peisagistică propusă de doctorand, dar mai ales propunerea, în 
premieră pentru România, de înființare a unui sistem de parcuri naționale și parcuri naturale, care 
e prezentată magistral ca o oportunitate dar și ca o necesitate. Ideea înființării sistemului de parcuri 
naționale și parcuri naturale în țara noastră este reluată în anii următori de către dr. ing. Zeno Oarcea 
într-o serie de articole științifice ce culminează cu un referat prezentat la un simpozion al Academiei, 
unde propune un sistem de 13 parcuri naționale care să fie înființate în România, propunere foarte 
bine primită și apreciată de către Comisia Monumentelor Naturii a Academiei Române. Pentru 
fundamentarea propunerii, Comisia Monumentelor Naturii îi solicită autorului elaborarea de studii 
științifice pentru înființarea parcurilor naționale. Dr. ing. Zeno Oarcea elaborează studiile respective 
în perioada 1973-1978, dar ulterior acestea nu sunt luate în considerare de către organele de Stat de 
atunci. 

Varietatea cadrului natural, excepționala diversitate biologică și gradul ridicat de naturalitate 
al pădurilor României erau totuși recunoscute pe plan european și internațional, iar ca un ecou 
internațional al articolelor pe care le-a publicat în diferite reviste de specialitate, dr. Zeno Oarcea 
este invitat, în 1974, la Colocviul Internațional în problema pădurilor de agrement, de la Versailles, 
în Franța, ocazie cu care are extraordinara șansă de a vizita parcuri naționale din Alpi. Urmare a 
legăturilor stabilite cu ocazia participării la colocviul din Franța, este invitat să participe, în 1985, 
timp de o lună, la un Simpozion pe problema Parcurilor Naționale, în America de Nord. În această 
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extraordinară excursie de documentare are șansa unică de a vizita marile parcuri naționale din 
Canada şi Statele Unite ale Americii: Elk Island, Jasper, Banff, Glacier, Yellowstone, Grand Canyon, 
Saguaro, Muir Woods - National Monument (Rezervația de Sequoia) și de a prezenta proiectele de 
parcuri naționale din România. 

 

Visul începe să devină realitate 

O altă etapă importantă a activității profesionale a dr. ing. Zeno Oarcea are loc în anii 1986 -
1989, când studiile de înființare a parcurilor naționale realizate pentru Comisia Monumentelor 
Naturii, din cadrul Academiei Române, sunt preluate și incluse de către dr. docent V. Giurgiu în 
lucrarea privind Zonarea funcțională a pădurilor României. Această etapă a pregătit ce a urmat după 
1990: prima confirmare a preocupărilor de-a lungul a 25 de ani a lui Zeno Oarcea, adoptarea  
Ordinului Ministrului Apelor, Pădurilor și Mediului Înconjurător nr. 7/1990, prin care sistemul de 
parcuri naționale este declarat și preluat în cadrul Departamentului Silviculturii şi acceptat. Abia în 
2003, după 13 ani de la acest prim pas, și în anii următori, cele 13 parcuri naționale devin realitate, 
cu administrații proprii. Aceasta este o frumoasă confirmare a visurilor sale de o viață.  

În paralel cu preocupările privind parcurile naționale din țara noastră și cu activitățile legate 
de amenajarea pădurilor, dr. ing. Zeno Oarcea elaborează în cadrul Institutului de Cercetări și 
Amenajări Silvice numeroase studii privind amenajările recreative în jurul unor orașe (ex. 
Timișoara) şi lucrări de reconstrucție ecologică, în special împădurirea unor halde de steril şi cariere. 
Astfel, ,,Studiul de reconstrucție ecologică a carierei de șisturi bituminoase de la Anina”, este probabil cea 
mai reprezentativă experiență de acest gen din țară, un real succes de reconstrucție prin împădurire 
a terenurilor afectate de impactul antropic. 

Dr. ing. Zeno Oarcea se pensionează în 1990, dar în conformitate cu spiritul său temerar și 
tenacitatea pe care a dovedit-o în întreaga activitate profesională, rămâne extrem de activ, executând 
lucrări de amenajări silvice și alte lucrări de specialitate în cadrul unei firme private, fiind și din acest 
punct de vedere un pionier, un deschizător de drumuri. În același timp, rămâne un sfătuitor 
permanent și voluntar al celor iubitori de pădure și de natură, în general.  

În 1998, la solicitarea Primăriei Municipiului Timișoara concepe, în premieră pentru țara 
noastră, Cadastrul Verde al Municipiului Timișoara, idee ce este preluată și extinsă la nivelul întregii 
țări prin act normativ. Realizează în 4 ani Cadastrul solicitat. Pe lângă acestea, în perioada 1995 -
2003, este cooptat profesor asociat la două Universități din Timișoara. Predă cursurile Ocrotirea 
Naturii şi Cadastrul Verde.  

În perioada 2007 - 2009 coordonează un studiu privind constituirea unui parc natural în Munții 
Codru Moma, la poalele cărora a copilărit. Situată in jumătatea sud-estică a Munților Codru-Moma, 
zona aleasă pentru constituirea viitorului parcul natural se caracterizează printr-o varietate 
apreciabilă de peisaje, în mare parte cu caracter natural. Bogăția cadrului fizico-geografic și a 
vegetației (numeroase obiective naturale - Rezervația botanică Dosul Laurului - Zimbru, Izvorul 
Izbuc, Peștera Câmpenească - Avenul Câmpeneasa şi Izbucul Boiu, uvalele şi dolinele din Platoul 
Vaşcău, falezele panonice de la Gurahonț, stațiunea cu Centaurea simonkaiana de pe Dealul Baltele, 
numeroasele tăuri și lacuri) se îmbină armonios în această zonă cu diverse obiective culturale și 
istorice (cuptoarele de fier topit de la Moneasa, Rășchirata și Zimbru, Stațiunea Paleolitică de la 

 REVISTA PĂDURILOR 135(3) (2020) 047–051 
 
Borlea et al.: Consecvență şi pasiune - dr. ing. Zeno Oarcea la 90 de ani 

 
 

51 
 

Iosășel, Cetatea Deznei, Mănăstirea Izbuc, Arboretumul Sylva-Gurahonț, Stațiunea balneo-
climaterică Moneasa) și cu vechi ocupații tradiționale (prelucrarea lemnului, fierăritul şi vărăritul), 
toate acestea transformându-se în argumente favorabile constituirii acestui parc natural. 

Figura 1. Un nou proiect al dr. ing. Zeno Oarcea poate deveni realitate: Parcul Natural Codru-Moma: stânga 
- cuptorul de topit minereu de fier (Jumelțul) din localitatea Zimbru, comuna Gurahonț, județul Arad; 
dreapta - localizarea proiectului Parcul Natural Codru-Moma 

În îndelungata sa activitate profesională a adunat multă experiență și cunoștințe de 
specialitate, pe care le transmite cu un real talent narativ prin cărțile publicate: Valea Cernei - ghid 
turistic; Munții Semenicului şi Aninei - ghid turistic; Ocrotirea Naturii - de la filosofie la practică; Timișoara 
Verde (colaborare); Eseuri Carpatine; Note de campanie; Amintirile unui amenajist; Studiu de constituire și 
amenajare a Parcului Natural Codru-Moma, Scurta cronică a înscrisurilor.  

În anul 2016, a publicat la Editura Silvică cartea autobiografică ,,Amintirile unui amenajist”, care 
conține însemnări, mărturisiri, gânduri și dorințe ale autorului, a cărui carieră de peste 50 de ani s-
a contopit cu amenajarea pădurilor, în mod special cu abordarea unor direcții noi în domeniu: 
conservarea biodiversității, crearea ariilor naturale protejate și amenajarea turistică și recreativă a 
pădurilor. Lucrarea constituie nu numai o mărturie a unui om care și-a dedicat viața pădurii, ci și 
un crez privind datoria noastră, a tuturor, de a le proteja pentru asigurarea frumuseții și echilibrului 
spațiului carpatin. Sistemul național de parcuri și rezervații din România este una din cele mai mari 
bogății ale țării, iar dr. ing. Zeno Oarcea a demonstrat că un vis poate deveni realitate. 

MULŢUMIRI 

Autorii mulțumesc familiei dr. ing. Zeno Oarcea pentru informațiile și fotografiile puse la dispoziție. 
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extraordinară excursie de documentare are șansa unică de a vizita marile parcuri naționale din 
Canada şi Statele Unite ale Americii: Elk Island, Jasper, Banff, Glacier, Yellowstone, Grand Canyon, 
Saguaro, Muir Woods - National Monument (Rezervația de Sequoia) și de a prezenta proiectele de 
parcuri naționale din România. 

 

Visul începe să devină realitate 

O altă etapă importantă a activității profesionale a dr. ing. Zeno Oarcea are loc în anii 1986 -
1989, când studiile de înființare a parcurilor naționale realizate pentru Comisia Monumentelor 
Naturii, din cadrul Academiei Române, sunt preluate și incluse de către dr. docent V. Giurgiu în 
lucrarea privind Zonarea funcțională a pădurilor României. Această etapă a pregătit ce a urmat după 
1990: prima confirmare a preocupărilor de-a lungul a 25 de ani a lui Zeno Oarcea, adoptarea  
Ordinului Ministrului Apelor, Pădurilor și Mediului Înconjurător nr. 7/1990, prin care sistemul de 
parcuri naționale este declarat și preluat în cadrul Departamentului Silviculturii şi acceptat. Abia în 
2003, după 13 ani de la acest prim pas, și în anii următori, cele 13 parcuri naționale devin realitate, 
cu administrații proprii. Aceasta este o frumoasă confirmare a visurilor sale de o viață.  

În paralel cu preocupările privind parcurile naționale din țara noastră și cu activitățile legate 
de amenajarea pădurilor, dr. ing. Zeno Oarcea elaborează în cadrul Institutului de Cercetări și 
Amenajări Silvice numeroase studii privind amenajările recreative în jurul unor orașe (ex. 
Timișoara) şi lucrări de reconstrucție ecologică, în special împădurirea unor halde de steril şi cariere. 
Astfel, ,,Studiul de reconstrucție ecologică a carierei de șisturi bituminoase de la Anina”, este probabil cea 
mai reprezentativă experiență de acest gen din țară, un real succes de reconstrucție prin împădurire 
a terenurilor afectate de impactul antropic. 

Dr. ing. Zeno Oarcea se pensionează în 1990, dar în conformitate cu spiritul său temerar și 
tenacitatea pe care a dovedit-o în întreaga activitate profesională, rămâne extrem de activ, executând 
lucrări de amenajări silvice și alte lucrări de specialitate în cadrul unei firme private, fiind și din acest 
punct de vedere un pionier, un deschizător de drumuri. În același timp, rămâne un sfătuitor 
permanent și voluntar al celor iubitori de pădure și de natură, în general.  

În 1998, la solicitarea Primăriei Municipiului Timișoara concepe, în premieră pentru țara 
noastră, Cadastrul Verde al Municipiului Timișoara, idee ce este preluată și extinsă la nivelul întregii 
țări prin act normativ. Realizează în 4 ani Cadastrul solicitat. Pe lângă acestea, în perioada 1995 -
2003, este cooptat profesor asociat la două Universități din Timișoara. Predă cursurile Ocrotirea 
Naturii şi Cadastrul Verde.  

În perioada 2007 - 2009 coordonează un studiu privind constituirea unui parc natural în Munții 
Codru Moma, la poalele cărora a copilărit. Situată in jumătatea sud-estică a Munților Codru-Moma, 
zona aleasă pentru constituirea viitorului parcul natural se caracterizează printr-o varietate 
apreciabilă de peisaje, în mare parte cu caracter natural. Bogăția cadrului fizico-geografic și a 
vegetației (numeroase obiective naturale - Rezervația botanică Dosul Laurului - Zimbru, Izvorul 
Izbuc, Peștera Câmpenească - Avenul Câmpeneasa şi Izbucul Boiu, uvalele şi dolinele din Platoul 
Vaşcău, falezele panonice de la Gurahonț, stațiunea cu Centaurea simonkaiana de pe Dealul Baltele, 
numeroasele tăuri și lacuri) se îmbină armonios în această zonă cu diverse obiective culturale și 
istorice (cuptoarele de fier topit de la Moneasa, Rășchirata și Zimbru, Stațiunea Paleolitică de la 
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Iosășel, Cetatea Deznei, Mănăstirea Izbuc, Arboretumul Sylva-Gurahonț, Stațiunea balneo-
climaterică Moneasa) și cu vechi ocupații tradiționale (prelucrarea lemnului, fierăritul şi vărăritul), 
toate acestea transformându-se în argumente favorabile constituirii acestui parc natural. 

Figura 1. Un nou proiect al dr. ing. Zeno Oarcea poate deveni realitate: Parcul Natural Codru-Moma: stânga 
- cuptorul de topit minereu de fier (Jumelțul) din localitatea Zimbru, comuna Gurahonț, județul Arad; 
dreapta - localizarea proiectului Parcul Natural Codru-Moma 

În îndelungata sa activitate profesională a adunat multă experiență și cunoștințe de 
specialitate, pe care le transmite cu un real talent narativ prin cărțile publicate: Valea Cernei - ghid 
turistic; Munții Semenicului şi Aninei - ghid turistic; Ocrotirea Naturii - de la filosofie la practică; Timișoara 
Verde (colaborare); Eseuri Carpatine; Note de campanie; Amintirile unui amenajist; Studiu de constituire și 
amenajare a Parcului Natural Codru-Moma, Scurta cronică a înscrisurilor.  

În anul 2016, a publicat la Editura Silvică cartea autobiografică ,,Amintirile unui amenajist”, care 
conține însemnări, mărturisiri, gânduri și dorințe ale autorului, a cărui carieră de peste 50 de ani s-
a contopit cu amenajarea pădurilor, în mod special cu abordarea unor direcții noi în domeniu: 
conservarea biodiversității, crearea ariilor naturale protejate și amenajarea turistică și recreativă a 
pădurilor. Lucrarea constituie nu numai o mărturie a unui om care și-a dedicat viața pădurii, ci și 
un crez privind datoria noastră, a tuturor, de a le proteja pentru asigurarea frumuseții și echilibrului 
spațiului carpatin. Sistemul național de parcuri și rezervații din România este una din cele mai mari 
bogății ale țării, iar dr. ing. Zeno Oarcea a demonstrat că un vis poate deveni realitate. 

MULŢUMIRI 

Autorii mulțumesc familiei dr. ing. Zeno Oarcea pentru informațiile și fotografiile puse la dispoziție. 
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Canada şi Statele Unite ale Americii: Elk Island, Jasper, Banff, Glacier, Yellowstone, Grand Canyon, 
Saguaro, Muir Woods - National Monument (Rezervația de Sequoia) și de a prezenta proiectele de 
parcuri naționale din România. 
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O altă etapă importantă a activității profesionale a dr. ing. Zeno Oarcea are loc în anii 1986 -
1989, când studiile de înființare a parcurilor naționale realizate pentru Comisia Monumentelor 
Naturii, din cadrul Academiei Române, sunt preluate și incluse de către dr. docent V. Giurgiu în 
lucrarea privind Zonarea funcțională a pădurilor României. Această etapă a pregătit ce a urmat după 
1990: prima confirmare a preocupărilor de-a lungul a 25 de ani a lui Zeno Oarcea, adoptarea  
Ordinului Ministrului Apelor, Pădurilor și Mediului Înconjurător nr. 7/1990, prin care sistemul de 
parcuri naționale este declarat și preluat în cadrul Departamentului Silviculturii şi acceptat. Abia în 
2003, după 13 ani de la acest prim pas, și în anii următori, cele 13 parcuri naționale devin realitate, 
cu administrații proprii. Aceasta este o frumoasă confirmare a visurilor sale de o viață.  

În paralel cu preocupările privind parcurile naționale din țara noastră și cu activitățile legate 
de amenajarea pădurilor, dr. ing. Zeno Oarcea elaborează în cadrul Institutului de Cercetări și 
Amenajări Silvice numeroase studii privind amenajările recreative în jurul unor orașe (ex. 
Timișoara) şi lucrări de reconstrucție ecologică, în special împădurirea unor halde de steril şi cariere. 
Astfel, ,,Studiul de reconstrucție ecologică a carierei de șisturi bituminoase de la Anina”, este probabil cea 
mai reprezentativă experiență de acest gen din țară, un real succes de reconstrucție prin împădurire 
a terenurilor afectate de impactul antropic. 

Dr. ing. Zeno Oarcea se pensionează în 1990, dar în conformitate cu spiritul său temerar și 
tenacitatea pe care a dovedit-o în întreaga activitate profesională, rămâne extrem de activ, executând 
lucrări de amenajări silvice și alte lucrări de specialitate în cadrul unei firme private, fiind și din acest 
punct de vedere un pionier, un deschizător de drumuri. În același timp, rămâne un sfătuitor 
permanent și voluntar al celor iubitori de pădure și de natură, în general.  

În 1998, la solicitarea Primăriei Municipiului Timișoara concepe, în premieră pentru țara 
noastră, Cadastrul Verde al Municipiului Timișoara, idee ce este preluată și extinsă la nivelul întregii 
țări prin act normativ. Realizează în 4 ani Cadastrul solicitat. Pe lângă acestea, în perioada 1995 -
2003, este cooptat profesor asociat la două Universități din Timișoara. Predă cursurile Ocrotirea 
Naturii şi Cadastrul Verde.  

În perioada 2007 - 2009 coordonează un studiu privind constituirea unui parc natural în Munții 
Codru Moma, la poalele cărora a copilărit. Situată in jumătatea sud-estică a Munților Codru-Moma, 
zona aleasă pentru constituirea viitorului parcul natural se caracterizează printr-o varietate 
apreciabilă de peisaje, în mare parte cu caracter natural. Bogăția cadrului fizico-geografic și a 
vegetației (numeroase obiective naturale - Rezervația botanică Dosul Laurului - Zimbru, Izvorul 
Izbuc, Peștera Câmpenească - Avenul Câmpeneasa şi Izbucul Boiu, uvalele şi dolinele din Platoul 
Vaşcău, falezele panonice de la Gurahonț, stațiunea cu Centaurea simonkaiana de pe Dealul Baltele, 
numeroasele tăuri și lacuri) se îmbină armonios în această zonă cu diverse obiective culturale și 
istorice (cuptoarele de fier topit de la Moneasa, Rășchirata și Zimbru, Stațiunea Paleolitică de la 
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toate acestea transformându-se în argumente favorabile constituirii acestui parc natural. 

Figura 1. Un nou proiect al dr. ing. Zeno Oarcea poate deveni realitate: Parcul Natural Codru-Moma: stânga 
- cuptorul de topit minereu de fier (Jumelțul) din localitatea Zimbru, comuna Gurahonț, județul Arad; 
dreapta - localizarea proiectului Parcul Natural Codru-Moma 
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specialitate, pe care le transmite cu un real talent narativ prin cărțile publicate: Valea Cernei - ghid 
turistic; Munții Semenicului şi Aninei - ghid turistic; Ocrotirea Naturii - de la filosofie la practică; Timișoara 
Verde (colaborare); Eseuri Carpatine; Note de campanie; Amintirile unui amenajist; Studiu de constituire și 
amenajare a Parcului Natural Codru-Moma, Scurta cronică a înscrisurilor.  

În anul 2016, a publicat la Editura Silvică cartea autobiografică ,,Amintirile unui amenajist”, care 
conține însemnări, mărturisiri, gânduri și dorințe ale autorului, a cărui carieră de peste 50 de ani s-
a contopit cu amenajarea pădurilor, în mod special cu abordarea unor direcții noi în domeniu: 
conservarea biodiversității, crearea ariilor naturale protejate și amenajarea turistică și recreativă a 
pădurilor. Lucrarea constituie nu numai o mărturie a unui om care și-a dedicat viața pădurii, ci și 
un crez privind datoria noastră, a tuturor, de a le proteja pentru asigurarea frumuseții și echilibrului 
spațiului carpatin. Sistemul național de parcuri și rezervații din România este una din cele mai mari 
bogății ale țării, iar dr. ing. Zeno Oarcea a demonstrat că un vis poate deveni realitate. 
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Naturii, din cadrul Academiei Române, sunt preluate și incluse de către dr. docent V. Giurgiu în 
lucrarea privind Zonarea funcțională a pădurilor României. Această etapă a pregătit ce a urmat după 
1990: prima confirmare a preocupărilor de-a lungul a 25 de ani a lui Zeno Oarcea, adoptarea  
Ordinului Ministrului Apelor, Pădurilor și Mediului Înconjurător nr. 7/1990, prin care sistemul de 
parcuri naționale este declarat și preluat în cadrul Departamentului Silviculturii şi acceptat. Abia în 
2003, după 13 ani de la acest prim pas, și în anii următori, cele 13 parcuri naționale devin realitate, 
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Astfel, ,,Studiul de reconstrucție ecologică a carierei de șisturi bituminoase de la Anina”, este probabil cea 
mai reprezentativă experiență de acest gen din țară, un real succes de reconstrucție prin împădurire 
a terenurilor afectate de impactul antropic. 
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lucrări de amenajări silvice și alte lucrări de specialitate în cadrul unei firme private, fiind și din acest 
punct de vedere un pionier, un deschizător de drumuri. În același timp, rămâne un sfătuitor 
permanent și voluntar al celor iubitori de pădure și de natură, în general.  
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Codru Moma, la poalele cărora a copilărit. Situată in jumătatea sud-estică a Munților Codru-Moma, 
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a contopit cu amenajarea pădurilor, în mod special cu abordarea unor direcții noi în domeniu: 
conservarea biodiversității, crearea ariilor naturale protejate și amenajarea turistică și recreativă a 
pădurilor. Lucrarea constituie nu numai o mărturie a unui om care și-a dedicat viața pădurii, ci și 
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