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omenirea în impas.
sub diferite forme i intensit i

în contextul amplific rii
schimb rilor climatice globale,

nominalizate în numeroase documente i 
rapoarte ale organismelor interna ionale, 
Organiza ia Na iunilor Unite a ini iat o serie de activit i prin care atrage aten ia 
asupra pericolului incontestabil ap rut în secolul 20, continuat cu intensitate 
alarmant  în secolul 21, cu amenin ri îngrijor toare pentru viitorul omenirii.

poporul român în integritatea sa

(Ionel-
Valentin Vlad, pre edinte, Cristian Hera*, Bogdan Simionescu, Victor Spinei, 
Alexandru Surdu, vicepre edin i, Victor Voicu, secretar general)



ecologic

numele coordonatorilor i autorilor sunt nominalizate la începutul volumului

modific rile f cute în calitate de editor al volumului fiind 
realizate de comun acord cu autorii.

amenin area suprem  la asigurarea securit ii i siguran ei alimentare

solu iilor, mijloacelor i m surilor ce se impun a fi luate, 
pentru adaptarea, prevenirea i diminuarea efectelor catastrofale ce pot avea loc 
atunci când nechibzuin a sau goana dup  profit cu orice pre , sunt dominante.

din care numai 6,4% destinat agriculturii

numai 5% provine din imensitatea Planetei 
Albastre, apele m rilor i oceanelor sau a lacurilor i râurilor cu ap  dulce.

filonul perenit ii 
noastre, din care tr im, 

ranul român respectându-l, muncindu-l i 



comunitatea rural  româneasc , 
valorificat timp de secole 

d rnicia p mântului, 

avem datoria s  fundament m garan ia
stabilit ii i performan ei agriculturii i silviculturii viitorului

evolu ia trecut consecin ele ce pot s  
apar  ca urmare a în goana de a ob ine
numai profit. regândim ac iunile noastre cu o pruden  mai mare 
fa  de evolu ia agriculturii i a silviculturii, a satului românesc, atunci 

Printr-o cunoa tere mai ampl  i ac iuni în elepte, putem realiza, pentru noi 
în ine, pentru urma ii i urma ii urma ilor no tri, o via  mai bun , într-un 
mediu s n tos, durabil, propice cerin elor i speran elor noastre. S  p str m i 
s  valorific m avu ia cea mai de pre , adev ratul tezaur românesc , apa, 
resursele naturale .

înainte de Cel de al Doilea R zboi 
Mondial,

„Dezvoltarea studiilor despre sol în România” „Elogiu 
satului românesc” „Laud  ranului român”

„Pledoarie pentru sol. Elogiu slujitorilor p mântului românesc”.
Gheorghe Ionescu- i e ti

Lucian Blaga Liviu Rebreanu din punctul meu de vedere

elogiul unei nemuritoare prezen e, care nu a ocupat nici un scaun în 



aceast  nobil  incint .
nu râvne te la nici o laud r spândit  în spa iul din preajma 

noastr cât ine întinderea ... rii singura prezen  vie 
înc de i a a de terestr
f r  de nume

„m  
prezint cu unul de-afar

Înainta ul cu care îndr znesc eu s  
m  înf i ez e s rac i slab”

Ca unul care am tr it copil ria i o mare parte din tinere e la sat, în 
comunitatea rural  i, datorit  profilului profesiei

simt i tr iesc profund m rturisirile marilor no tri 
predecesori, referitoare la p mânt, ran, arin , ar  i satul românesc

David Davidescu, Mircea Mo oc, Marcu Botzan, Valeriu Cotea, P un
Ion Otiman i Cristian Hera.

valorificarea fondurilor europene
cu fenomene extreme din 

ce în ce mai frecvente,
rezistente la secet , ar i , boli, d un tori, la condi ii mai 

pu in favorabile de mediu, elaborarea de tehnologii specifice, cu consum redus 
de energie, care s  contribuie la p strarea i conservarea apei în sol, la p strarea 
i conservarea biodiversit ii i a unui mediu curat, s n tos

stoparea ac iunilor ilegale de distrugere a p durilor

realizarea de plus valoare la produc ia vegetal



conform 
c reia o na iune care nu sus ine cercetarea tiin ific  i dezvoltarea tehnologic , 
risca s  devin  o na iune dependent  intelectual i economic.

întregii societ i.
mirificelor meleaguri 

române ti,

„magnet”,

coordonatorilor 
celor apte capitole
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