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Prefaţă
Profesorul Dimitrie D. Ionescu a fost un om integru. Când i s-a încredinţat
misiunea de a înfiinţa Institutul de Silvicultură şi Exploatarea Lemnului la
Câmpulung Moldovenesc era binecunoscut în cercul inginerilor silvici prin realizările sale ca director de Şcoală Silvică la Chişinău şi director tehnic al Direcţiei
Silvice Câmpulung Muscel.
S-a născut la 26 septembrie 1908, în comuna Herţu, fostul judeţ Dorohoi, a
urmat cursurile liceului pedagogic şi a absolvit secţia silvică a Şcolii Politehnice
din Bucureşti în anul 1933. A lucrat la Ocolul silvic Rădăuţi şi Inspectoratele
Silvice Iaşi, Vaslui, Tighina şi Muscel. În 1948 a primit sarcina de a organiza şi
conduce Institutul de Silvicultură şi Exploatarea Lemnului din Câmpulung
Moldovenesc. A activat în calitate de profesor la disciplina tehnica culturilor silvice, în învăţământul silvic superior în intervalul 1948-1957, îndeplinind pentru
anumite perioade de timp şi funcţiile de decan şi rector. În perioada 1957-1972,
exceptând anii 1961-1965, când a fost şeful serviciului spaţii verzi al Capitalei,
a lucrat ca cercetător ştiinţific principal în cadrul Institutului de Cercetări şi
Amenajări Silvice. Este autor al mai multor manuale şcolare pentru învăţământul silvic mediu. Şi-a dat obştescul sfârşit la 13 mai 1988 şi a fost înmormântat
la Cimitirul Belu din Bucureşti.
Profesorul Dimitrie D. Ionescu a fost înzestrat, nativ, cu calităţi deosebite de
organizator şi pedagog, impunându-se printr-o largă activitate desfăşurată în
scopul pregătirii cadrelor de nivel mediu şi superior în silvicultură. Şi-a legat
numele, greţie talentului şi pregătirii sale profesionale, de existenţa învăţământului silvic superior în Bucovina, la Câmpulung Moldovenesc, acest dulce colţ
de ţară, plin de simboluri pentru naţiunea română.
A rămas în memoria urmaşilor ca pildă pentru dăruirea şi înflăcărarea pentru
ceea ce reprezenta obiect de cunoaştere, de noutate în domeniul muncii, iniţiativele de mare anvergură prin care se poate face mult fără dotări şi posibilităţi
mari, căci ceea ce s-a făcut prin învăţământul silvic superior din Bucovina s-a
confirmat la modul pozitiv în cele mai diverse acţiuni, iniţiate şi desfăşurate în
şase decenii de gospodărire şi valorificare a resurselor forestiere din România.
Ca dascăl, îi era proprie firea de a dori o continuă înnoire a procedeelor şi
tehnicilor de lucru din cultura pădurilor, putându-se racorda ca nimeni altul la
imperativele sociale. Îi păstrăm o vie memorie pentru ceea ce a reprezentat ca
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om, prin ţinută şi demnitate, în susţinerea crezului său profesional, sensibilitate
şi apropiere faţă de nevoi şi doleanţe, indiferent de unde acestea veneau.
Lucrarea de faţă, ce rememorează eforturile sale pentru înfăptuirea misiunii
primite constituie, pe lângă valoarea sa documentară, istorică, o perioadă de
criză pentru naţiunea română, un exemplu grăitor de disciplină profesională şi
încredere în tânăra generaţie, chemată să contribuie la îmbunătăţirea condiţiilor
sale de existenţă.
Ca student silvicultor, am trăit toate cele petrecute în jurul înfiinţării noului
lăcaş de învăţământ superior silvic în Bucovina, la Câmpulung Moldovenesc şi,
împreună cu dascălii noştri, colegii mei şi marea majoritate a populaţiei din
zonă, m-am bucurat la toate înfăptuirile noastre, depăşind cu multă încredere
greutăţile de început. Organizator desăvârşit, convingător şi corect în tot ceea ce
ce era de întreprins, rectorul, decanul şi profesorul nostru Dimitrie D. Ionescu a
fost, întotdeauna, o pildă vie pentru fiecare care dorea să devină silvicultor.
Permanent alături de toţi profesorii noştri, între care s-au numărat oameni de
mare valoare din trecutul învăţământului superior din România (Dan Hulubei,
Iuliu Moraru, Temistocle Redlov, Octav Ştefănescu), ne-a împărtăşit din experienţa sa de viaţă, de respect şi dragoste pentru pădure, din tradiţiile şi cultura
locuitorilor acestui blagoslovit ţinut.
Au trecut şase decenii de la înfiinţarea acestei şcoli de învăţământ superior şi
păstrez în memorie toate segmentele formării noastre pentru profesiunea aleasă
şi societate. Înfăptuirile din ultimii ani au dovedit că visul Profesorului şi al nostru, al celor care l-am urmat, a fost unul frumos, dar şi realist. Facultatea de
Silvicultură de la Suceava ilustrează cu prisosinţă acest fapt.
Studenţii săi, produs al strădaniilor “Profesorului D.D.”: şcoala de la
Câmpulung Moldovenesc, au ilustrat, prin înfăptuiri durabile în ştiinţa şi tehnica silvică, precum şi în cultura naţională, seriozitatea şi nivelul învăţământului
superior silvic din Bucovina.
Pentru tot ceea ce ne-a insuflat nouă, ca studenţi, în profesiunea aleasă, pentru dăruirea şi credinţa în valenţele manifestate în tot decursul vieţii sale, la anul
multiplelor aniversări, mă înclin, ca om, în faţa Domniei Sale.
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