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In memoriam

In memoriam: dr. ing. Filimon Carcea (1925-2019), membru al
Academiei de Științe Agricole și Silvice
M. Drăgoi

Potrivit lui Eric Berne, unul din cei mai influenți și mai puțin „spectaculoși” psihologi al
secolului trecut, până la vârsta de șase ani majoritatea dintre noi ne programăm ce vom fi în
viață. Unii pictori, alții scriitori, alți mecanici,
iar lista opțiunilor poate continua la nesfârșit.
Paradoxal – doar la prima vedere – puțini se
programează a fi oameni pur și simplu, dar și
mai puțini au norocul să rămână în conștiința
celorlalți, după moarte, în primul rând, Oameni. Unul dintre aceștia este d-l doctor inginer Filimon Carcea, ce ne-a părăsit într-una
din cele mai friguroase zile ale iernii ce a trecut. O zi în care totul a fost acoperit de un strat
gros de gheață, sub care inimile abia mai aveau
loc să bată.
D-l doctor Carcea s-a născut la 5 decembrie
1925, într-o vreme în care România părea să-și
fi găsit locul în lume. Ocuparea Basarabiei și
Bucovinei de Nord l-a obligat să părăsească liceul Aron Pumnul din Cernăuți, pentru a ajunge la Liceul IC Brătianu din Pitești, ca refugiat.
Cu siguranță, seriozitatea celor două școli l-au
format ca om de cultură, dispus oricând să se
bucure de poezie, muzică și, de ce nu, de dragostea celor din jur. Lucrarea științifică ce-i va
fi supraviețuit - metoda de amenajare bazată
pe creșterea indicatoare – pe lângă faptul că
este folosită și în prezent – practic, nu sunt șanse să fie schimbată în următoarele decenii – a
fost continuu perfecționată și adaptată de fiecare dată noilor cerințe. Claritatea metodei, ce
poate fi transpusă oricând într-o foaie de calcul
(cunoscătorii știu că acesta este un compli-

ment) s-a transferat treptat în privirea blândă
a d-lui Carcea, privire cu care știa să aplaneze
orice conflict înainte de a începe.
A fost un om de echipă, alături de mulți alții,
pe care parțial am avut șansa de a-i fi cunoscut personal. Alături de d-l academician Victor
Giurgiu și d-l dr. Ioan Milescu a asigurat o calitate a amenajamentelor ce nu va avea vreodată egal, mai bine de două decenii.
A fost cel mai longeviv director tehnic al actualului Institut Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură „Marin Drăcea” și, poate,
cea mai deschisă, din punct de vedere spiritual,
personalitate a silviculturii. Că recita, ori de
câte ori atmosfera era potrivită, Eminescu era
poate un loc comun (pentru acele generații, să
nu ne auto-iluzionăm), dar ușurința cu care să93
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rea la poezia clasică germană nu mai ținea de
dorința de a epata. Era năzuința de a rezona
personal cu marile idei pe care s-a clădit cultura occidentală. Iar o asemenea determinare
(Doamne, cât de urât sună după năzuință!) nu
vine decât dintr-un suflet mare, lăsat să crească
natural, fără înverșunarea de a deveni neapărat
cel mai bun.
Nu întâmplător, în perioada în care domnia
sa a condus divizia IUFRO de amenajarea pădurilor, la București s-a organizat un simpozion
internațional pe tema modelării matematice, al
cărui volum mi-a fost carte de căpătâi până târziu, când am predat mai departe ștafeta. La fel
de neîntâmplătoare a fost și prima – și din păcate și singura – dezbatere profesională a amenajiștilor după decembrie 1989, mediată de d-l
dr. Carcea la ASAS, la începutul anilor `90. Ce
s-a discutat atunci clar, într-o atmosferă de adevărată emulație profesională, acum abia se mai
aude, în pauzele de cafea de la ședințele CTAP.
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Dumnezeu să-l odihnească iar nouă să ne
dea șansa de a mai avea asemenea modele profesionale.
Abstract. In memoriam, dr. eng. Filimon Carcea (19252019), member of the Academy of Agricultural and Forest Sciences.
Dr. Filimon Carcea Is probably the most influential personality of the Romanian forest planning due to the planning method based on the indicative growth, which has
been improved several times in order to accommodate all
ecological constraints that popped up since 1964, when
the method was officially endorsed. He passed away in
January, 2019 and this obituary recalls some seldom-seen
human dimensions of his personality. We also highlighted his important contribution to keeping up high quality
standards of forest planning, Mr. Carcea being one of the
key senior experts of forest planning, who supervised the
forest planning for more than two decades.
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