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Numeroși  copii și 
adulți, localnici, dar 
și reprezentanți ai 
autorităților locale și cen-
trale, precum și un grup 
de studenți francezi, 
 și-au dat întâlnire, sâm-
bătă, începând cu ora 
9.30, în comuna Snagov, 
 într-o zi superbă de toam-
nă, ”înarmați” cu cazma-
le și foarte multă voie bu-
nă, pentru a participa la 
o campanie de împăduri-
re, în cadrul căreia au să-
dit miile de puieți de ste-
jar, puși la dispoziție de 
Regia Națională a Pădu-
rilor-Romsilva, în zone-
le marcate de Ocolul Sil-
vic Snagov. Le-au fost ală-
turi prefectul Județului Il-
fov, Simona Neculae, 
președintele Consiliului 
Județean Ilfov, Hubert 
Thuma, vice-președintele 
CJ Ilfov, Ștefan Rădules-
cu și primarul din Sna-
gov, Anghel Mihai, toți cei 
prezenți dovedind astfel 
că își doresc o comunita-
te mai verde și mai sănă-
toasă, care să aibă o no-
uă sursă de oxigen pen-
tru generațiile viitoa-
re. Acțiunea a făcut par-
te din proiectul de dezvol-
tare locală ”Snagov Green 
& Clean” și din campania 
de împădurire ”Plantează 
în Ilfov”.

Astfel, în numai cinci 
ore, au fost plantați 8.000 
de arbori, în pădurea Vlă-
diceasca, Snagov. ”Se 
spune că cel care plan-
tează un copac plantează 

o speranță. Copacii sunt 
esențiali pentru viață, 
pentru un mediu mai să-
nătos și un aer mai curat. 
Am plantat astăzi stejari, 
la Snagov, pentru un Ilfov 
mai verde”, a spus la fina-
lul acțiunii, președintele 
Consiliului Județean Il-
fov, Hubert Thuma, re-
marcând faptul că la un 
moment dat, a plantat un 
stejar împreună cu Ilinca, 
o fetiță în vârstă de opt 
ani, care i-a mărturisit cât 
de mult îi plac animale-
le și plimbările în natură. 
”Am văzut și firme private 
care și-au adus angajații. 
Au lăsat munca de bi-
rou și au luat cazmaua. 
Vreau ca astfel de acțiuni 
să devină o normalitate. 
Le mulțumesc celor de 
la Romsilva pentru ste-
jarii puși la dispoziție și 
autorității locale din Sna-
gov, care nu este la pri-
ma acțiune de acest fel! 
Mulțumesc, de aseme-
nea, Asociației Creștem 
România Împreună! Re-
pet, „Ilfov împreună” nu 
este doar un slogan pen-
tru mine, este un mod de 
acțiune. Și îmi doresc să 
continuăm așa. Vom plan-
ta și la Cernica, în peri-
oada următoare, 20.000 
de arbori”, a mai afirmat 
președintele CJI, reamin-
tind că și-a început man-
datul plantând un arbore. 
”Merită să muncim pentru 
a trăi într-un Ilfov curat, 
într-un Ilfov verde, în care 
să ne facă plăcere să lo-

cuim. Se pare că vremea 
ține cu noi, deci asta în-
seamnă că probabil toți 
arborii se vor prinde. Grija 
pentru mediu reprezintă o 
prioritate pentru mine. Un 
județ mai verde înseamnă 
aer mai curat, creșterea 
calității vieții și, practic, 
o investiție în sănătate. 
Cu un gest mic, precum 
plantarea unui copac, fa-

cem fapte mari, pentru vi-
itor”, a mai spus Hubert 
Thuma.

”Piatra de temelie 
pentru Ilfovul de 
mâine”

”În Ilfov, pădurea re-
prezintă un loc potrivit 
pentru recreere și plimba-
re, unde ne putem deco-

necta de la activitățile și 
grijile cotidiene și ajută la 
îmbunătățirea calității ae-
rului și la reducerea poluă-
rii. Barierele verzi naturale 
ilfovene sunt și o protecție 
eficientă pentru Capitală. 
Am mers cu gândul că fi-
ecare activitate pe care o 
facem astăzi este piatra 
de temelie pentru Ilfovul 
de mâine. Plantăm pentru 

viitorul comunităților ilfo-
vene, pentru copiii noștri, 
pentru generațiile urmă-
toare”, a spus la rândul 
său vicepreședintele CJI, 
Ștefan Rădulescu. Aces-
ta a mai subliniat faptul 
că Ilfovul reprezintă plă-
mânul pentru regiunea 
București-Ilfov, iar astfel 
de acțiuni sunt extrem de 
necesare și de importante. 

”Este un semnal foarte im-
portant pe care consider 
că autoritățile, împreună 
cu Asociația Creștem Îm-
preună, îl dau astăzi, pen-
tru că observăm cu toții 
schimbările climatice care 
au loc și cu toții trebuie să 
luăm parte la lupta aceas-
ta și la protejarea mediu-
lui înconjurător și, de ce 
nu, să contribuim fieca-

re dintre noi”, a punctat 
vicepreședintele CJI.

Prefectul Județului Il-
fov, Simona Neculae a 
spus că în calitatea sa de 
reprezentant al Guvernu-
lui în teritoriu, întotdeau-
na va participa la inițiative 
de acest gen. ”Mulțumesc 
pentru implicare 
președintelui CJI, sunt 
alături de toți cetățenii 

județului Ilfov ca să trăim 
într-un mediu curat, sănă-
tos și să lăsăm ceva în ur-
ma noastră generațiilor vi-
itoare”, a spus prefectul Si-
mona Neculae. 

”Vom fi alături de 
mediu”

Pr imaru l  comunei 
Snagov, Mihai Anghel, le-

a mulțumit tuturor vo-
luntarilor, cei care de alt-
fel, au permis organiza-
rea unui astfel de eveni-
ment de amploare și fără 
de care reușita campaniei 
nu ar fi posibilă. Edilul și-a 
exprimat și mulțumirea în 
privința modului favora-
bil în care toate instituțiile 
au răspuns mobilizării de 
a participa la acțiunea de 
împădurire a pădurii Sna-
gov. ”Acțiunile de acest 
gen vor continua, pentru 
că noi am mai avut astfel 
de evenimente și în primă-
vară. Așa cum a reamintit 
președintele CJI ne-am în-
ceput amândoi mandatul 
plantând simbolic câte un 
copac și am promis în fața 
cetățenilor, nu numai din 
comuna Snagov, ci din în-
treg județul Ilfov, că vom fi 
implicați în problematici de 
mediu, pentru că fără un 
mediu curat viața nu ar fi 
atât de bună și de frumoa-
să”, a subliniat primarul.

”Multumim voluntari-
lor prezenți în număr ma-
re la acțiunea de plantare 
desfășurată pe raza Oco-
lului Silvic Snagov, în uni-
tatea de producție III Vlă-
diceasca și unitatea ame-
najistică 35A. Rolul aces-
tei acțiuni este sa inter-
venim în regenerarea 
suprafețelor unde au fost 
declanșate tăierile spe-
cifice tratamentului tăie-
rilor progresive, respec-
tiv completarea regene-
rării naturale prin planta-
re sub masiv în teren ne-
pregătit. Au fost puși la 
dispoziție 8.000 puieți de 
stejar pedunculat obținuți 
din semănături de 2 ani, 
iar plantarea acestora se 
face în gropi de 30X30x30 
cm pe suprafața ochiuri-
lor de regenerare deschi-
se. Ne bucurăm că alături 
de silvicultori sunt și alte 
instituții și organizații dis-
puse să participe la efor-

tul de a planta și de a 
conștientiza importanța 
pădurii în viața noastră, 
mai ales că mulți  copii și 
studenți au fost prezenți 
la acțiune”, a declarat Li-
liana Badea, inginer în ca-
drul O.S. Snagov.

Mihai Mihu, din par-
tea Asociației Creștem 
Împreună, ne-a spus 
că organizația a onorat 
invitația făcută de Primă-
ria Snagov și CJI în ideea 
unui parteneriat care are 
ca scop creșterea fondu-
lui forestier, dar mai pre-
sus de toate, creșterea 
gradului de conștientizare 
apropo de ceea ce în-
seamnă mediul. ”Plantăm 
puieți, dar pe lângă puieți 
mai plantăm și... senti-
mente bune față de me-
diu. ”Plantează în Româ-
nia” este un proiect care 
are o vechime de șapte 
ani. De anul viitor urmea-
ză să mai demarăm do-
uă proiecte pe partea de 
mediu. Pe lângă proiec-
tul tradițional ”Plantea-
ză în România”, venim cu 
alte două în completa-
rea acestuia. Primul es-
te proiectul ECO4, proiect 
de ecologizări, care se 
dorește a fi un proiect de 
nivel național și sperăm 
să găsim deschidere din 
partea autorităților locale 
și județene, iar cel  de-al 
doilea ar fi o aplicație de 
mobil în care să permi-
tem oricărui utilizator să 
își poate calcula cantita-
tea de oxigen pe care o 
salvează făcând diferite 
activități”, a mai spus Mi-
hai Mihu. Acesta spune că 
există și intenția de a crea 
o componentă culturală a 
unor astfel de acțiuni. Pe 
lângă tot ceea ce înseam-
nă crearea cadrului pro-
pice socializării, o acțiune 
de împădurire poate de-
veni și un eveniment cul-
tural, un loc unde se poa-

te recita sau se poate dan-
sa, ”o experiență care cre-
ează alt gen de ancorare”. 
”Sunt foarte multe lucruri 
care se întâmplă în mo-
mentul în care plantezi un 
puiet. Acțiunea are dimen-
siune spirituală, socială, 
culturală, chiar economi-
că. Aici este de fapt ma-
gia, asta înseamnă ”Plan-
tează în România”, asta în-
seamnă Creștem Împreu-
nă”, a spus Mihai Mihu. 

Iar primarul Mihai 
Anghel l-a completat: 
”Împreună atragem oa-
menii, îi aducem la ge-
nul acesta de acțiuni de 
conștientizare și de parti-
cipare. Este cel mai impor-
tant aspect, să participi și 
să simți efectiv pământul 
în mâna ta. Și îi provoc pe 
cetățenii din comuna Sna-
gov să fie mai participativi 
la genul acesta de acțiuni 
pe care le propunem pen-
tru toată comunitatea. 
Foarte mulți copii au fost 
aduși de părinții lor să 
învețe ceea ce înseamnă 
să protejeze și să creeze 
mediul propice dezvoltă-
rii lor. Sunt tare bucuros 
că reușim să facem ast-
fel de evenimente. Sunt 
și mai bucuros că atunci 
când propunem un astfel 
de eveniment, o astfel de 
idee, CJI este întotdeauna 
alături de noi, Romsilva 
este alături de noi, volun-
tarii sunt prezenți, pentru 
că își dau seama că ceea 
ce facem aici, nu facem 
strict pentru noi, ci facem 
pentru întreaga comuni-
tate. Să nu uităm că pă-
durile din zona Snagovu-
lui asigură oxigen pentru 
întreaga regiune și atunci 
este firesc și normal să 
ajutăm plantând copaci, 
pentru a regenera zona și 
a ne asigura un viitor mai 
bun pentru copiii noștri și 
ce va urma de acum înco-
lo!”, a subliniat edilul.  

actualitate actualitate

8.000 de puieţi de stejar, plantaţi  la Snagov, pentru un Ilfov verde
Peste 650 de voluntari au împânzit 
sâmbătă pădurea Snagov – Vlădiceasca 
pentru a planta 8.000 de puieți de 
stejar, în cadrul unei acțiuni organizate 
de Primăria Snagov, în parteneriat cu 
Consiliul Județean Ilfov, Ocolul Silvic 
Snagov și Asociația Creștem România 
Împreună.

Cristina NedelCu

Peste 650 de voluntari au sădit mii de sentimente bune față de mediu


