
LUPTĂ INEGALĂ 

Poluarea este o problemă majoră a secolului XXI. Conform unei 
definiții a DEX-ului, POLUAREA este procesul prin care apa sau mediul 
înconjurător sunt vicitiate de substanțe reziduale sau deșeuri care duc la 
modificarea echilibrului natural și la afectarea sănătății umane. Revoluția 
Industrială a reprezentat momentul în care poluarea a început să devină o 
problemă majoră. De-a lungul timpului, tehnologia a evoluat atât de mult 
încât sunt numeroase orașe ale căror locuitori nu mai pot face față nu-
meroaselor probleme de sănătate pe care le-au dezvoltat. Numărul 
mașinilor este de aproximativ 1,3 miliarde, ceea ce înseamnă o cantitate 
enormă de emisii de gaze. De asemenea, fabricile sunt unul dintre motivele 
pentru care oamenii mor în număr din ce în ce mai mare, datorită dever-
sărilor ilegale a unor substanțe nocive în râuri, mări sau oceane, care și așa 
sunt pline de tone de deșeuri aruncate de către alți oameni care nu știu 
decât că gunoiul trebuie aruncat undeva, iar apa râului este cel mai potrivit 
loc pentru a face acest lucru. Problema defrișărilor ilegale este foarte des 
discutată la posturile de televiziune. Autoritățile fac tot posibilul pentru a 
ține sub control ceea ce se întâmplă în pădurile din România, dar nu 
reușesc să stopeze transporturile ilegale care duc zeci de copaci la gatere ce 
îi vând în aceași manieră în care i-au și tăiat: ilegal. Asociațile care luptă 
împotriva poluării sunt foarte multe la număr, dar tot nu pot face față 
numărului mare de oameni nepăsători care nu știu ce riscuri își asumă 
atunci când nu țin cont de sfaturile primite de la cei cărora chiar le pasă de 
mediul în care trăiesc. 

  La ora actuală, cea mai mare problemă cu care se confruntă Româ-
nia este cea a defrișărilor. Pădurile mai acoperă doar un  sfert din 
suprafața țării. Motivele defrișărilor nu sunt multe, ci doar dorința celor 
care avea în proprietate terenul împădurit de a-și construi case pe terenul 
respectiv, folosindu-se de lemnul pe care l-au tăiat, sau, de cele mai multe 
ori, dorința de a câștiga bani este cea care își pune amprenta asupra oame-
nilor, de aceea ei vând lemnul. Dintre toate orașele României, cel mai grav 
afectată a fost Suceava. După 1989, hectare întregi de pădure au fost rase 
de pe fața pământului. Conform unui studiu, la fiecare oră se taie 3 hectare 
de pădure. Toate aceste lucruri se întâmplă datorită lăcomiei unora. Ni-
meni nu replantează acei copaci, nimănui nu îi pasă că, peste 20 de ani, 
județul Suceava va fi la fel de poluat ca Skopje, care ste cel mai poluat oraș 
al Europei la ora actuală. Dar de ce tocmai acest oraș este torturat în ase-
mena mod? Răspunsul este cât se poate de simplu: datorită numărului 
destul de mare de fabrici e cherestea existente în tot județul. Fabrica de la 
Falcău prelucrează, aproximativ, 2000 metri cubi de cherestea pe lună. Ex-
portul fabrici a crescut de când a fost privatizată, deoarece sunt trimise 
multe materiale în Arabia Saudită, o țară în plină dezvoltare, ai cărui 



locuitori preferă produsele de lux. Este sub conducere austriacă. Înainte, 
7% din necesarul de cherestea era asigurat de această fabrică, dar astăzi, 
nici nu mai sunt locuri de muncă în domeniu pentru români. În alți ani 
erau prelucrați 10000 de metrii cubi de lemne pe lună, imaginați-vă aceași 
cantitate tăiată în acest an din pădure, în mod ilegal. 

Fabrica de la Falcău nu este singura din județ care a stârnit contro-
verse cu privire la felul în care poluează aerul pe care l-au respirat și stră-
moșii noștrii, singura mare difetență fiind că era de 100 de ori mai curat. 
Multă lume a auzit de EGGER, mai ales anul trecut, când scandalul legat 
de defrișările ilegale a fost prezentat la televizor. Egger este o fabrică de 
cherestea, cu sediul în orașul Rădăuți. Părțile bune ale existenței acestui loc 
sunt cele 210 milioane de euro investiți în construcții, faptul că locurile de 
muncă sunt foarte multe sau banii care ajung în economia statului din tax-
ele plătite de către cei care dețin fabrica. Totuși, sunt mult mai multe efecte 
negative ale acestei întreprinderi. Toate fabricile poluează, dar cu cât fabri-
ca este mai mare, cu atât poluarea este mai mare. De unde provine lemnul 
din care este făcută acea cantitate imensă de cherestea? Din pădurile de la 
Brodina sau Vatra Dornei, care sunt din ce în ce mai puține. Sursele oficiale 
susțin că lemnul este adus din Ucraina, dar asta este doar „oficial”. Apoi,cei 
care vizitează Rădăuțiul văd norii grei care sunt deasupra orașului și nu 
numai, iar aerul este câteodată irespirabil. Noi, cei care locuim în zonă ne 
întrebăm de ce ceața este atât de prezentă în viața nastră. Răspunsul ne 
vine imediat în minte: întreprinderea industrială care aduce atâtea „lucruri 
bune” în zonă lucrează neîncetat, continuând să exploateze pădurea și să 
polueze aerul, iar cei care au putere nu fac nimic deoarece, așa cum am mai 
spus, banii sunt mai importanți decât să te trezești dimineața și să-ți bucuri 
plămânii cu puțin aer curat. Exceptând fabricile, unii taie din plăcerea de a 
avea bani și nu înțeleg că cel mai important aur, pe care ar trebui să-l 
iubească și ei, este SĂNĂTATEA, care poate fi salvată doar prin a iubi și 
ajuta natura. 

Poluarea este un proces care ne distruge încet, dar sigr, iar unii dintre 
noi nu înțeleg că ceea ce spun cei care iubesc mediul este cu adevărat im-
portant. Județul Suceava este cel care conduce topul tăierilor ilegale, dar 
autoritățile consideră că acest lucru nu este un pericol și că fenomenul este 
în scădere. Lucrul acesta nu este deloc adevărat. Dacă nu îndepărtăm răul 
de la rădăcină, consecințele vor fi mult mai grave peste ceva timp. Oricum, 
speranța moare ultima, deși sperăm că ea nu va muri mai repede decât pă-
durile noastre care luptă în mod inegal cu omul. 

   



INEQUAL FIGHT 

   Pollution is a major problem of the XXI century. According to a def-
inition of DEX, POLLUTION is the process by which water or the envi-
ronment are vicitiate of waste substances or waste which affects the natural 
balance and damaging human health. The Industrial Revolution represent-
ed when the pollution has started to become a major problem. Over time, 
technology has evolved so much that there are many towns whose inhabi-
tants can not cope with the numerous health problems that have developed. 
The number of cars is about 1.3 billion, which means an enormous amount 
of emissions. Also, factories are one of the reasons why people die in num-
bers growing larger due to illegal discharges of harmful substances into 
rivers, seas or oceans that and so are full of tons of waste discarded by oth-
er people I only know that the garbage should be thrown somewhere, and 
the river is the best place to do this. Illegal deforestation is often discussed 
on television. The authorities are doing everything possible to control what 
happens in the forests of Romania, but fail to stop illegal shipments leading 
dozens of trees to sawmills that sell them in the same manner in which they 
and cut: illegally. Association that fights pollution are many, but still can 
not cope with the large number of careless people who do not know what 
risks they assume when they disregard the advice from people who really 
care about their environment. 
     At present, the biggest problem facing Romania is the deforestation. 
Forests still cover only a quarter of the country. Reasons for deforestation 
are not many, but the desire of those who have owned forest land to build 
houses on the site, using the wood you cut it, or, most often, the desire to 
win money is one that leaves its mark on people, so they sell the wood. Of 
all the cities of Romania, the worst affected was Suceava. After 1989 
hectares of forests were razed to the ground. According to a study, every 
hour cut 3 hectares of forest. All these things happen because of greed of 
some. Nobody replant those trees, nobody cares that over 20 years, Suceava 
County will be as polluted as Skopje, where t is the most polluted city in 
Europe today. But why exactly this city is tortured in such a way? The an-
swer is quite simple: because of the rather large number of factories 
throughout the county's existing timber. Falcău factory to process approx-
imately 2000 cubic meters of timber per month. Exports grew factories 
since it was privatized, since many materials are sent to Saudi Arabia, a 
country in full development, whose inhabitants prefer luxury goods. It is 
under Austrian management. Before 7% of timber was provided by the fac-
tory, but today, nor are jobs in the Romanian area. In other years were 
processed 10,000 cubic meters of wood per month, imagine the same 
amount cut this year from the forest illegally. 



   The factory in Falcău is not the only one that has sparked controver-
sy about the way in which pollutes the air that I breathed and our ances-
tors, it was the only major difetenţă 100 times cleaner. Many people have 
heard of EGGER, especially last year when illegal logging scandal was 
shown on television. Egger is a sawmill, located in the town of Radauti. 
Good parts of the existence of this place are the 210 million euros invested 
in construction, jobs that are more or get money in the economy of the fees 
paid by those who own the factory. However, there are many more negative 
effects of that undertaking. All the factories pollute, but as the factory is 
bigger, the pollution is higher. Where their timber is made of the huge 
amount of timber? From the forests of Brodina or Wah, who are increas-
ingly fewer. Official sources claim that the wood is brought from Ukraine, 
but it is only "officially". Then those visiting Radauti see heavy clouds that 
are over the city and beyond, and the air is unbreathable sometimes. We 
who live in the area we wonder why the fog is so present in the life Nastri. 
The answer comes immediately to mind: industrial enterprise that brings 
many "good things" in the area work tirelessly continuing to exploit the 
forest and pollute the air, and those who have power do nothing because, as 
I said before, money is important only to wake up and enjoy your lungs 
with some fresh air. Except factories, cut some pleasure to have money and 
do not understand that the most important gold, which should love it and it 
is health that can be saved only by loving and helping nature. 
   Pollution is a process that destroys us slowly but Sigri, and some of 
us do not understand that what they say those who love the environment is 
really important. Suceava is leading among illegal logging, but the authori-
ties consider that this is not a threat and that the phenomenon is decreas-
ing. This is not true at all. If you do not remove the evil in the bud, the con-
sequences will be more serious than some time. Anyway, hope dies last, al-
though hopefully it will not die faster than our forests unevenly fighting 
man. 
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