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În semn de neuitare! 
 

  

Cea mai grea bătălie a omului este cea 
cu eternitatea. Şi-o asumă puţini, poate doar cei care 
beneficiază de-o rază de lumină celestă mângâietor 
căzută pe un suflet robust. Ceilalţi nici nu-şi pun 
problema, luptându-se cu greutăţile vieţii şi fiind 
mulţumiţi că uneori le mai şi biruie. 

Am cunoscut un OM care avea în 
acelaşi timp şi tenacitatea luptătorului şi înclinaţia 
spre lucruri durabile. Credea într-o singură istorie 
adevărată – ISTORIA LUCRURILOR TEMEINIC FĂCUTE. 
Şi proceda în consecinţă, trudind perseverent la 
clădirea celor două temelii importante în viaţă – Un 
Nume Bun la Domnul şi Un Renume printre Oameni... 
Acest OM purta numele DOREL CHERECHEŞ... 
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Se împlinesc – IATĂ – cinci ani de când 
trupul lui se odihneşte iar sufletul lui lucrează în 
lumea în care parametrii de apreciere arată cu totul 
altfel decât cei din proximitatea noastră materială. 
Sunt cinci ani de când Dorel Cherecheş joacă rolul de 
MODEL de comuniune şi comunicare, de JALON în 
păienjenişul relaţiilor umane atât de complicate, de 
REPER pentru cei care nu ştiu să distingă cu uşurinţă 
ce este mai important: implicarea sau indiferentismul, 
decelarea cauzei sau ocolirea efectului, mijlocul sau 
scopul, binele tău sau bunăstarea tuturor... 

Nu l-au uitat nici soţia Viorica, nici fiul 
Cătălin, nici prietenii mulţi pe care a ştiut să şi-i facă, 
nici silvicii pe care i-a păstorit atâţia ani, nici oamenii 
simpli pe care i-a ajutat, nici călugării sau maicile din 
mănăstirile durate şi cu sprijinul lui, nici ceilalţi care i-
au cunoscut sufletul bun şi felul darnic de a fi. 

Semn că nu l-am uitat nici noi şi semn 
că îl păstrăm în amintire, în lucrare şi în suflet este 
chiar caietul biobibliografic de faţă.  

 

   TEODOR ARDELEAN 
Director Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu” 

    Baia Mare 
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ARGUMENT 
 
 Caietul biobibliografic de faţă se doreşte a fi 
un omagiu adus prof. univ. dr. ing. DOREL 
CHERECHEŞ, personalitate marcantă a silviculturii 
româneşti şi a învăţământului superior din Baia Mare, 
la cinci ani de la trecerea sa în eternitate.  
 Lucrarea are caracter exclusiv bibliografic, 
valorificând potenţialul informativ de care dispune 
Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu” Baia Mare, şi îşi 
asumă rolul de a fi un instrument de lucru folositor 
specialiştilor, studenţilor, un ghid accesibil oricărui 
utilizator. Deşi metoda folosită de noi, în general, 
este bibliografia signaletică, am folosit, uneori, în 
afara descrierii bibliografice şi adnotarea.  
 Materialul este structurat astfel:  

A. Repere biografice 
B. Bibliografia operei: 

1. Volume 
2. Volume în colaborare 
3. Studii şi articole  

În volume 
În periodice 

  4.   Interviuri 
 C.  Referinţe critice:  

În volume 
În periodice 
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 D.  Iconografie.  
 În cadrul fiecărui capitol lucrările sunt aranjate 
cronologic.  
 În ceea ce priveşte ortografia folosită în 
descrierea bibliografică, precizăm că s-au respectat 
normele ortografice ale originalului. 
 Menţionăm că la alcătuirea acestui caiet 
biobibliografic comemorativ de un real folos  
ne-au fost materialele donate bibliotecii de către 
familia Cherecheş, căreia îi aducem mulţumirile 
noastre. 
    Autoarele 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu” Baia Mare  

Fondul „DOREL CHERECHEŞ” 
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A.  REPERE  BIOGRAFICE 
 

Dorel Cherecheş s-a născut la 27 iulie 1948, în 
Baia Mare (Ferneziu).  

Studii: 

1962-1966 – Liceul Nr. 2 din Baia Mare;  

1966-1968 – Şcoala Tehnică Forestieră din Sighetu Mar-
maţiei; 

1968-1973 – Facultatea de Silvicultură şi Exploatări 
Forestiere din Braşov;  

Cursuri postuniversitare în domeniul comerţului 
exterior şi cooperării economice internaţionale CEPECA 
Bucureşti;  

Cursuri postuniversitare pentru cadre de conducere 
CEPECA Bucureşti;  

1991 –Specializare în Franţa în management forestier;  

1995 – Specializare în Guyana Franceză şi Brazilia în 
silvicultură tropicală;  
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1997 – Doctor în agronomie, specializarea Economie 
forestieră, la Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice 
„Gheorghe Ionescu-Şişeşti” din Bucureşti.  

Activitate socio-profesională, funcţii: 
1973-1974 – Inginer silvic stagiar la Ocolul Silvic Tăuţii 
Măgherăuş;  

1974-1978 – Şef serviciu producţie, export, vânătoare şi 
salmonicultură la Inspectoratul Silvic Judeţean Maramureş;  

1978-1987 – Şef al Ocolului Silvic Baia Mare; 

1987-1990 – Inginer şef la Inspectoratul Silvic Maramureş;  

1988-2001 – Preşedinte al Asociaţiei Judeţene a Vână-
torilor şi Pescarilor Sportivi Maramureş; 

1990-1997 – Membru al Consiliului de Administraţie al 
Regiei Naţionale a Pădurilor;  

1990-1998 – Membru în colectivul de redacţie al Revistei 
pădurilor;  

1990-2001 – Director al Direcţiei Silvice Maramureş; 

2001 – A fost ales membru în Biroul Consiliului Naţional 
al Asociaţia Generală a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi 
din România.  

 A participat la numeroase misiuni economice şi 
ştiinţifice ale României în Germania, Austria, Franţa, 
Norvegia, Olanda, Elveţia, Malayezia, Anglia, Israel, 
Ungaria.  

Activitate didactică: 
1990 – Cadru didactic asociat al Universităţii de Nord din 
Baia Mare;  
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1996-1997 – Şef de lucrări titular la Facultatea de Silvi-
cultură a Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava; 

 – Conferenţiar universitar dr. ing. disciplina Ecologie la 
Facultatea de Ştiinţe a Universităţii de Nord din Baia Mare 
şi la Universitatea de Vest „Vasile Goldiş”, filiala Baia 
Mare;  

1999 – Prorector al Universităţii de Vest "Vasile Goldiş" 
din Arad, filiala Baia Mare; 

2000 – Prorector al Universităţii de Vest "Vasile Goldiş" 
din Arad;  

2001 – Profesor universitar. 

Activitate politică: 
1992-1996 – Consilier judeţean, preşedinte al Comisiei 
pentru protecţia mediului înconjurător, conservarea monu-
entelor istorice, de arhitectură şi a rezervaţiilor şi 
monumentelor naturii a Consiliului judeţean Maramureş;  

1994 – A făcut parte din Secretariatul judeţean Maramureş 
pentru pregătirea Programului de privatizare în masă;  

1995 – Membru în Comisia Administrativă a Prefecturii 
Judeţului Maramureş;  

1995 – Membru în Consiliul Naţional al P.D.S.R.;  

1995 – Preşedinte al Forumului judeţean Maramureş [al 
ecologiştilor P.D.S.R.];  

1995 – Vicepreşedinte executiv al filialei judeţene a 
Fundaţiei „Un viitor pentru România”;  

1995 – Vicepreşedinte cu probleme de silvicultură-mediu 
în Biroul judeţean al P.D.S.R. 
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Premii: 
1970 – Premiul I pe ţară la Seminarul naţional al cercetării 
ştiinţifice studenţeşti, Craiova;  

1971 – Premiul Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Agri-
cultură şi Alimentaţie pentru lucrarea „Consideraţii cu 
privire la dezvoltarea învăţământului forestier în România”, 
prezentată la Conferinţa Mondială pentru Educaţie şi 
Învăţământ Forestier, Stockholm. 

Realizări deosebite: 
Lucrări de reconstrucţie ecologică a pădurilor afectate 

de poluare din împrejurimile Băii Mari; 

Construirea păstrăvăriilor Firiza şi Pistruia; 

Pepiniera silvică Igniş; 

Lucrări de corectare a torenţilor pe Valea Romană, 
Berdu, Pistruia, Stur, Valea Neagră; 

Lucrări de împăduriri şi îngrijirea arboretelor din 
împrejurimile Băii Mari, Valea Firiza cu efect hidrologic, 
peisagistic, estetic deosebit de important.  

Se stinge din viaţă la 9 noiembrie 2001.  
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B.  BIBLIOGRAFIA  OPEREI 
 

1.  VOLUME: 
 

♠ Cercetări privind gestiunea economică a pădurilor 
din Judeţul Maramureş : rezumatul tezei de doctorat.  
Bucureşti : [s.n.], 1996. 61 f. xerogr.  

♠ Gestiunea durabilă a pădurilor din Maramureş.  
Cluj-Napoca : Editura Dragoş Vodă, 1999. 175 p. 

♠ Ecologie generală.  Baia Mare : Editura Universităţii de 
Nord, 2000. 
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2.  VOLUME  ÎN  COLABORARE: 

 

 
♠ Enescu, Valeriu ; Cherecheş, Dorel ; Bândiu, Constantin.  
Conservarea biodiversităţii şi a resurselor genetice 
forestiere.  Bucureşti : Editura Agris - Redacţia revistelor 
agricole, 1997.  451 p.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
♠ Decei, Paul ; Cherecheş, Dorel.  Poiana Florilor : (Pe 
cărări de munte).  Baia Mare : Proema, 1997.  262 p.  
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♠ Nădişan, Ioan ; Cherecheş, Dorel.  Baia Mare – adevă-
rul despre poluare.  Arad : Vasile Goldiş University 
Press, 2000.  196 p.  

♠ Nădişan, Ioan ; Cherecheş, Dorel.  Maramureş – con-
servarea naturii.  Arad : Vasile Goldiş University Press, 
2000.  

♠ Nădişan, Ioan ; Cherecheş, Dorel ; Ieremia, Gabriela.  
Flagelul poluare la Baia Mare : Evenimentul "Aurul".  
Arad : Vasile Goldiş University Press, 2001.  167 p.  

♠ Nădişan, Ioan ; Cherecheş, Dorel.  Conservarea bio-
diversităţii maramureşene.  Arad : Vasile Goldiş Uni-
versity Press, 2002.  236 p.  
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3.  STUDII  ŞI  ARTICOLE: 
 

În volume: 

 

Poluarea şi protecţia fondului forestier.  În: Aspecte 
actuale ale protecţiei mediului înconjurător în judeţul 
Maramureş.  Baia Mare, 1979, p. 29-33. 

Consecinţele poluării asupra fondului forestier din îm-
prejurimile municipiului Baia Mare.  În: Probleme actuale 
de protecţie a mediului înconjurător.  Baia Mare, [1983], 
p. 107-111. 

 „Pădurea este o componentă esenţială în asigu-
rarea, menţinerea şi îmbunătăţirea calităţii mediului 
corespunzător cerinţelor ocrotirii naturii şi desfăşurării 
armonioase a vieţii umane...” 

Redresarea echilibrului ecologic în ecosistemele forestiere 
afectate de poluare.  În: Protecţia mediului – protecţia 
omului : Simpozion, Baia Mare, 25-26 martie 1993, p. 86-
91. (În colaborare cu ing. Dumitrean Andrei, Bud Nistor, 
Ştrempel Ioan - Romsilva). 

Prefaţă.  În: Grosu, Victor.  Pădurea şi viaţa : Protecţia 
mediului înconjurător şi turismul în Maramureş.  Baia 
Mare : Gutinul, 1994, p. 5-6. 

 „Pădurea constituie cel mai complex ecosistem de 
pe pământ, în care trăieşte într-o armonie deplină, într-o 
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interdependenţă şi intercondiţionare exemplară un număr 
impresionant de macroorganisme şi ciuperci, de ierburi şi 
arbuşti, de gâze şi de păsări şi sălbăticiuni, toate 
bucurându-se de mângâierea soarelui şi taina umbrei, de 
umiditate şi de căldură, de hrană şi libertate, toate având 
deasupra oblăduirea maternă a Pădurii...” 

Pădurile Maramureşului, factor ecologic prioritar.  În: 
Maramureş vatră de istorie milenară. Vol. 3.  Cluj-
Napoca : Editura Dragoş Vodă, 1997, p. 451-456. 

 „Apreciind eforturile depuse pentru cunoaşterea şi 
ocrotirea valorilor naturale, avem datoria morală de a le 
păstra şi transmite nealterate posterităţii. În acelaşi timp, 
este important să participăm la acţiunea de conservare a 
peisajului în totalitatea lui, la ocrotirea naturii în general, 
precum şi a tuturor frumuseţilor ei.” 

Specificul condiţiilor naturale şi unele măsuri de gos-
podărire durabilă a pădurilor din judeţul Maramureş ; 
Poluarea atmosferică şi degradarea pădurilor ; Salvarea 
pădurii româneşti şi adaptarea unei politici forestiere 
naţionale ; Rolul zonelor verzi şi reconstrucţia ecologică 
a acestora ; Caracterizarea structurală a vegetaţiei 
forestiere a Munţilor Gutâi ; Accesibilitatea pădurilor – 
cerinţă prioritară în gestionarea durabilă a pădurilor din 
judeţul Maramureş ; Reconstrucţia ecologică a unor pă-
duri cu bază de stejar din Depresiunea Baia Mare ; 
Specificul ecologic pentru vegetaţia forestieră a Munţilor 
Gutâi ; Priorităţi ale legislaţiei silvice pentru gestionarea 
durabilă a pădurilor ; Plantele medicinale din judeţul 
Maramureş. (În colaborare cu Ilie Marinca) ; Poluarea 
solurilor cu metale grele. (În colaborare cu V. Viman,  
M. Morar, Gh. Vâtcă).  În: Zilele academice arădene : 
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Ediţia a X-a : Rezumatele lucrărilor : Arad, 17-20 mai 
2000, p. 10, 12-13, 26, 28, 29, 37, 38, 39, 217, 219-220.  

Reîmpădurirea ca o posibilă strategie pentru reabilitarea 
ecologică a hălzilor de mină.  În: Reabilitarea ecologică 
şi managementul siturilor degradate de industria 
minieră.  Baia Mare : Editura Universităţii de Nord, 2000, 
p. 96-101.  

 

În periodice: 

 

Funcţiile ecoprotective ale pădurilor din Maramureş.  
Sesiune Academia Română, 1988. 

Cercetarea ştiinţifică : Un obiectiv major al silvi-
cultorilor.  Pentru socialism, 40, nr. 10436, 30 mai 1989, 
p. 1-2. 

Toţi trebuie să dorim binele pădurii maramureşene.  
Graiul Maramureşului, 3, nr. 381-382, 22 mar. 1991, p. 3. 

Un bilanţ care dă de gîndit : Pădurile Maramureşului 
între conservare şi adversitate.  Graiul Maramureşului, 4, 
nr. 723-724, 13 mar. 1992, p. 1, 5.  

Pădurea între realitate şi speranţă.  Graiul Maramure-
şului, 5, nr. 1140, 12-13 iun. 1993, p. 1, 3. 

Repere metodologice pentru evaluarea funcţiilor de 
protecţie ale pădurii.  Revista pădurilor, 109, nr. 3, 1994, 
p. 39-42. 

Să protejăm, să îngrijim şi să iubim pădurea!  Graiul 
Maramureşului, 7, nr. 1599, 24 mar. 1995, p. 1, 8. 
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 „... pădurea, prin funcţiile ei, condiţionează echi-
librul în natură, calitatea vieţii umane şi dezvoltarea 
economico-socială a ţării... România este singura ţară din 
Europa care îşi restrînge suprafaţa acoperită cu vegetaţie 
forestieră în loc să o sporească.” 

Starea pădurilor în context european şi naţional.  
Analele Universităţii din Suceava, Secţiunea Silvicultură, 
vol. 2, 1995. (În colaborare cu Ioan Milescu).  

Evoluţia preţului lemnului pe picior în ţările europene.  
Analele Universităţii din Suceava, Secţiunea Silvicultură, 
vol. 3, 1996. 

Cercetări asupra variaţiei genetice a unor clone de 
molid.  Revista pădurilor, 112, nr. 2, 1997, p. 2-8. (În 
colaborare cu Valeriu Enescu - Braşov). 

Despre problemele complexe ale pădurilor Maramure-
şului.  Graiul Maramureşului, 9, nr. 2145, 5 mai 1997,  
p. 6.  

 „Poate mai mult ca în alte judeţe viaţa mara-
mureşeanului este legată de pădure... Despre importanţa 
pădurii trebuie conştientizată populaţia, inclusiv prin 
biserică şi şcoală...” 

Să protejăm, să îngrijim şi să iubim pădurea!  Graiul 
Maramureşului, 9, nr. 2145, 5 mai 1997, p. 6. 

Ornitocenozele făgetelor maramureşene.  Analele Bana-
tului, Ştiinţele naturii, 3, Timişoara, 1996[7], p. 173-183. 
(În colaborare cu Bereş Iosif).  

L’ours des Carpates en Roumanie.  Revue Forestière 
Français, 49, nr. 6, 1997. (În colaborare cu D. Depierre). 
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Observaţii asupra unor arborete de molid în afara 
arealului instalate la sfârşitul secolului al XIX-lea în 
munţii Gutâiului şi perspectiva culturilor de răşinoase în 
afara arealului.  Bucovina forestieră, 6, nr. 1-2, 1998. (În 
colaborare cu Indrei Dumitrean şi Maftei Leşan). 

Luna pădurii în Maramureş.  Helvetica, 2, nr. 3-4, mar.-
apr. 1999, p. 81. 

 „Veniţi oameni buni ai judeţului Maramureş, tineri 
ori mai în vârstă, şi plantaţi fiecare câţiva puieţi în 
această primăvară! Plantaţi în păduri, plantaţi în parcuri, 
plantaţi zone verzi în locuri virane şi pustii, plantaţi în 
faţa blocurilor ori în grădinile dv.! Şi să nu uităm că 
fiecare oază de verdeaţă contribuie şi la sănătatea 
noastră.” 

Ca să asigurăm perenitatea pădurii, trebuie s-o protejăm 
şi s-o îngrijim.  Graiul Maramureşului, 11, nr. 2741,  
15 apr. 1999, p. 9. 

 „Se spune, şi nu fără temei, că pădurile sînt 
obrazul unei ţări. Aşa tăcute cum sînt ele, spun adevăruri 
de durată legate de om şi de raporturile acestuia faţă de 
natura ce-l înconjoară. Este un lucru arhicunoscut acela 
că pădurile exercită un important rol de producţie precum 
şi un inegalabil rol de protecţie, din acest punct de vedere 
fiind superioară oricărui ecosistem.” 

Calendarul manifestărilor dedicate Lunii Pădurii.  Glasul 
Maramureşului, 5, nr. 1216, 3 apr. 2001, p. 3.  

A zecea ediţie pentru Ziua Silvicultorului.  Glasul Mara-
mureşului, 5, nr. 1273, 11 iun. 2001, p. 2. 
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Gestiunea durabilă a pădurilor (I-III).  Cronica mara-
mureşeană, 1, nr. 24, 7-13 aug. 2001, p. 16; nr. 25, 14-20 
aug. 2001, p. 26; nr. 26, 21-27 aug. 2001, p. 31. 

Galiformele (Galliformes) din Maramureş.  Naturalia, 
Studii şi cercetări, Piteşti. (În colaborare cu I. Bereş).  

 

4.  INTERVIURI:  

 
Sper să ajung pe plaiuri natale.  Pentru socialism, 22,  
nr. 5621, 24 feb. 1972, p. 2.  (Aurel I. Brumaru). 

„Să începem, în acest caz, cu naşterea: anul 1948, 
localitatea Ferneziu, cartier, acum, al Băii Mari. Şcoala 
am făcut-o tot aici, la Liceul nr. 2, şi la Sighetu 
Marmaţiei: doi ani de învăţământ tehnic forestier. În 1968 
am intrat la facultate în Braşov.  

[...] niciodată nu m-am gîndit la altă profesiune, 
eram cumva ursit pentru aceasta, în care mă pregătesc 
încă, la Universitatea din Braşov [Facultatea de Silvi-
cultură şi Exploatări Forestiere]. „Răspunderea” pentru 
această vocaţie a mea o poartă, poate, peisajul, cadrul 
geografic. ”  

Pădurea – resursă naturală de o valoare inestimabilă.  
Pentru socialism, 34, nr. 8519, 24 mar. 1983, p. 1, 2.  
(Emil Covaci). 

Pădurea – mereu bine îngrijită : Pe tot cuprinsul judeţului 
– ordine, curăţenie, înfrumuseţare.  Pentru socialism, 38, 
nr. 9777, 15 apr. 1987, p. 1, 3.  (A. Peride). 
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Pădurea sub protecţia legii.  Pentru socialism, 39, nr. 
10067, 22 mar. 1988, p. 2.  (Aug. Cozmuţa). 

“Luna pădurii” – amplă acţiune de dezvoltare a fondului 
forestier.  Pentru socialism, 40, nr. 10361, 2 mar. 1989,  
p. 1-2.  (Emil Covaci). 

Pădurea – leagăn de viaţă şi civilizaţie.  Labirint, 1, nr. 1, 
oct. 1990, p. 7.  (Emil Covaci). 

 „Pornind de la faptul că pădurea trebuie să 
constituie un factor principal pentru evoluţia omului, a 
societăţii, pentru cultura materială şi civilizaţia umană, 
trebuie făcută următoarea remarcă. Rolul ei, azi, în viaţa 
lumii se resimte direct proporţional cu scăderea supra-
feţelor ocupate, situaţie din ce în ce mai critică şi chiar 
alarmantă pentru prezentul şi viitorul existenţei umane 
aici, pe Pămînt.” 

Salmonicultura.  Graiul Maramureşului, 3, nr. 363-364,  
1 mar. 1991, p. 3.  (Emil Covaci). 

Şi pădurea se întoarce la vechii proprietari : Dar cum? 
(I-II).  Graiul Maramureşului, 3, nr. 392, 4 apr. 1991, p. 1, 
3; nr. 393-394, 5 apr. 1991, p. 1, 3.  (Gheorghe Pârja). 

„Presiunea şi agresiunea asupra pădurii continuă.”  
Graiul Maramureşului, 4, nr. 712, 3 mar. 1992, p. 1, 2.  
(Gheorghe Peter). 

PĂDUREA – cupolă ancestrală a existenţei noastre.  Graiul 
Maramureşului, 4, nr. 730-731, 20 mar. 1992, p. 1, 5.  
(Emil Covaci).  

Despre pădure cu... grijă şi în litera legii.  Realitatea 
românească, 3, nr. 458, 24 iun. 1992, p. 2.  (Petre Leşiu). 
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20 dec. 1996, p. 8.  (Gheorghe Peter). 

Accesul şi păşunatul în pădurile statului a fost interzis.  
Graiul Maramureşului, 9, nr. 2173, 6 iun. 1997, p. 7.   
(N. Goja). 

Oferta noastră de lemn este cu mult mai mare decît 
cererea.  Graiul Maramureşului, 9, nr. 2335, 12 dec. 1997, 
p. 1, 7.  (N. Goja). 
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„Direcţia Silvică nu face defrişări după bunul plac.”  
Glasul Maramureşului, 2, nr. 249, 5 feb. 1998, p. 1, 2.  
(Andrea Doboş).  

Deocamdată doar Romsilva exploatează pădurile.  Glasul 
Maramureşului, 2, nr. 365, 23 iun. 1998, p. 2.  (Dana D. 
Buzura). 

Ocolul Silvic Borşa a avut probleme de la Revoluţie 
încoace.  Glasul Maramureşului, 2, nr. 415, 20 aug. 1998, 
p. 1, 2.  (Andrea Doboş). 

Cu răbdare şi raţiune pot fi evitate conflictele legate  
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nr. 2726, 26 mar. 1999, p. 1, 3.  (Gheorghe Peter). 

Învăţămîntul deschis la distanţă.  Graiul Maramureşului, 
12, nr. 2977, 20 ian. 2000, p. 1, 4.  (V.R. Ghenceanu). 

Dorim să fim valoroşi prin calitatea procesului de 
învăţământ : afirmă Dorel Cherecheş, prorector al Uni-
versităţii de Vest „Vasile Goldiş” Baia Mare.  Noi..., 1, 
nr. 3, mai 2000, p. 1, 12.  (Doru Nicolae). 

„Prioritatea mea numărul 1 este studentul de la Goldiş”.  
Noi..., 2, nr. 4, dec. 2000, p. 10.  (Nicoleta Dobra şi Radu 
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 „Studentul trebuie să ştie că nu este uşor să pui pe 
picioare o filială tânără aşa cum este cea a noastră. 
Există un cumul de factori complecşi de care trebuie să 
ţinem seama, factori care ţin de spaţii, laboratoare, 
bibliotecă, cazarea studenţilor, precum şi alte aspecte 
juridice şi administrative. Dar repet ceea ce am mai spus 
acestea sunt greutăţi inerente care apar şi care în timp vor 
fi rezolvate. Dar pentru noi important este şi va rămâne 
studentul.” 

„Dorim să înlăturăm mediocritatea şi să reabilităm 
sectorul în faţa opiniei publice”.  Graiul Maramureşului, 
13, nr. 3301, 10-11 feb. 2001, p. 1, 12.  (Viorica Pârja). 

Ca să închidă gura detractorilor, directorul general al 
Romsilva Maramureş Dorel Cherecheş şi-a făcut sieşi 
denunţ penal.  Glasul Maramureşului, 4, nr. 1174, 13 feb. 
2001, p. 3.  (Geta Popescu). 

Romsilva Maramureş va planta peste 4 milioane de puieţi 
forestieri : Pentru a regenera pădurea.  Glasul Mara-
mureşului, 5, nr. 1216, 3 apr. 2001, p. 3.  (Dorin Ştef). 

Dorim să reabilităm imaginea silvicultorului în faţa 
opiniei publice : Susţine dl. dr. ing. Dorel Cherecheş, 
directorul Direcţiei Silvice Maramureş.  Cronica mara-
mureşeană, 1, nr. 6, 3-10 apr. 2001, p. 8.  (Ion Burnar). 

„Un obiectiv ferm al meu este acela de a reabilita 
imaginea personalului silvic.”  Graiul Maramureşului, 13, 
nr. 3349, 7-8 apr. 2001, p. 1, 5.  (Gheorghe Peter). 

Pădurea între priorităţi, posibilităţi şi respectarea legii.  
Cronica maramureşeană, 1, nr. 11, 8-14 mai 2001, p. 29.  
(Petre Leşiu). 
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Petricec, Nicolae I.  „Unde se agaţă harta în cui” : Ocolul 
Silvic Poienile de sub Munte.  Cronica maramureşeană, 1, 
nr. 33, 9-15 oct. 2001, p. 14. 

 „După 1990, printr-un studiu de fezabilitate sus-
ţinut şi argumentat de către dl. dr. ing. Dorel Cherecheş, 
Ministerul de resort, aprobă reînfiinţarea Ocolului Silvic 
Poieni.” 

Rusu, Adrian.  Direcţia Silvică Baia Mare a împădurit 
1.200 hectare.  Informaţia zilei, 1, nr. 23, 25 oct. 2001,  
p. 6. 
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Ilea, Marian.  Un mare absent din staful PSD-ului mara-
mureşean.  Glasul Maramureşului, 5, nr. 1400, 6 nov. 
2001, p. 1. 

Directorul Direcţiei Silvice Maramureş, Dorel Cherecheş 
a încetat din viaţă.  Informaţia zilei, 1, nr. 37, 10 nov. 
2001, p. 1. 

Zara, Ovidiu.  Locul unde copiii se nasc cu plumb în 
sânge: Romplumb : Auschwitz-ul de la Baia Mare.  Coti-
dianul, 11 nov. 2001.  

Ilea, Marian.  Plecarea unui destin exemplar.  Glasul 
Maramureşului, 5, nr. 1405, 12 nov. 2001, p. 1. 

 „Rămîne în spiritele noastre un loc al amintirii  
unde se va aşeza imaginea celui care astăzi a dispărut 
dintre noi. În imensitatea liniştii de dincolo, privirea înţe-
legătoare a lui Dorel Cherecheş se îndreaptă înspre noi.” 

Prof. univ. dr. ing. Dorel Cherecheş : In memoriam.  
Graiul Maramureşului, 13, nr. 3534, 12 nov. 2001, p. 1, 4. 

Pârja, Gheorghe.  O lacrimă la Voroneţ.  Graiul Mara-
mureşului, 13, nr. 3535, 13 nov. 2001, p. 1. 

 „... În bătăi de toacă, în răsunet de clopote l-am 
pomenit pe Dorel Cherecheş, cu toată fiinţa noastră 
cernită. Am vărsat o lacrimă la Mănăstirea Voroneţ... o 
despărţire crudă de un om care a făcut cinste profesiei. Şi 
prieteniei. Se pare că oamenii care înnobilează lumea 
urcă prea repede la ceruri. ” 

China-Birta, Cristian.  Peste 1000 de persoane l-au condus 
pe Dorel Cherecheş pe ultimul drum.  Informaţia zilei, 1, 
nr. 43, 17 nov. 2001, p. 3. 
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Pârja, Viorica.  „Nu credeam să-nvăţ a muri vreodată!”  
Graiul Maramureşului, 13, nr. 3539, 17-18 nov. 2001, p. 4.  

 „Şi, totuşi, IERI, l-am condus pe ultimul drum pe 
OMUL care s-a dăruit familiei sale. Pe OMUL care s-a 
contopit cu profesia sa. Pe OMUL cu vocaţia pieteniei. Iar 
prietenii lui DOREL i-au fost aproape.” 

In memoriam Prof. univ. dr. ing. DOREL CHERECHEŞ.  
Noi..., 3, nr. 6, dec. 2001, p. 10. 

Ţolaş, Radu.  In memoriam.  Noi..., 3, nr. 6, dec. 2001,  
p. 1. 

Popescu, Ion Longin.  GHEORGHE V. TĂTAR “După 
dezastrul din Baia Mare, se pregăteşte al doilea “cap de 
mort pe harta ţării: Roşia Montana”.  Formula AS, 12, nr. 
509, 1-8 apr. 2002. 

Condrat, Alina.  Conservarea biodiversităţii maramure-
şene : O lucrare de referinţă.  Glasul Maramureşului, 6, 
nr. 1658, 14 sep. 2002, p. 2.   

Ardelean, Aurel.  Exemplul său ne va îmbogăţi sufleteşte.  
Graiul Maramureşului, 14, nr. 3834, 8 nov. 2002, p. 4. 

 „Fiu credincios al Maramureşului, manager de-
săvîrşit al pădurii româneşti din acest ţinut istoric, 
profesorul Cherecheş este deschizător de drumuri în 
învăţămîntul superior silvic şi ecologic maramureşean.” 

Bîrle, Vasile.  Un an de la toamna plecării lui Dorel 
Cherecheş.  Glasul Maramureşului, 6, nr. 1705, 8 nov. 
2002, p. 2.  

„Şi totuşi... în minţile şi în inimile noastre Dorel 
Cherecheş e prezent parcă mai profund ca niciodată.” 
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Daia, Mihai.  Ne lipseşte ca prieten şi coleg, ca specialist 
şi OM.  Graiul Maramureşului, 14, nr. 3834, 8 nov. 2002, 
p. 4. 

DOREL CHERECHEŞ – sub arcul timpului fără sfîrşit.  
Graiul Maramureşului, 14, nr. 3834, 8 nov. 2002, p. 4. 

Ilea, Marian.  In memoriam Dorel Cherecheş.  Glasul 
Maramureşului, 6, nr. 1705, 8 nov. 2002, p. 1. 

„Într-o lume întoarsă pe dos, Dorel Cherecheş a 
cultivat prietenia, a pus umărul la urnirea căruţei comu-
nitare. E datoria oraşului să-şi aducă aminte de el.  

E şi o datorie să scrii despre un om, plecat mult 
prea devreme dintre noi, tocmai cînd am fi avut mai mare 
nevoie de el.” 

Milescu, Ioan.  Un om şi un silvicultor remarcabil.  Graiul 
Maramureşului, 14, nr. 3834, 8 nov. 2002, p. 4. 

Pârja, Viorica.  Dorel Cherecheş, aşa cum a fost.  Graiul 
Maramureşului, 14, nr. 3834, 8 nov. 2002, p. 4. 

 „Un OM care a fost iubit şi respectat, iubindu-i şi 
respectîndu-i pe cei cu care a lucrat sau i-au fost alături. 
Un OM care a ştiut să aprecieze valoarea.” 

Scubli, Horia.  [Dorel Cherecheş].  Graiul Maramureşului, 
14, nr. 3834, 8 nov. 2002, p. 4. 

 „Şi-a lăsat totuşi urmaşi nemuritori: fapte demne, 
vorbe pline de înţelepciune şi nu în ultimul rând pădurea 
pe care cu atâta drag a îngrijit-o şi care-l mai plânge şi 
acum.” 

Condrat, Alina.  „Versuri pe care le-aţi scris dumnea-
voastră” : Mărturisire a poetului Gavril Ciuban : [lansarea 
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volumului de versuri „Est”, Cluj Napoca : Limes, 2002, 
dedicat memoriei lui Dorel Cherecheş].  Glasul Mara-
mureşului, 6, nr. 1716, 21 nov. 2002, p. 2. 

Iştvan, Dumitru.  Conservarea biodiversităţii maramur-
eşene : [recenzie].  Graiul Maramureşului, 15, nr. 4062,  
12 aug. 2003, p. 5.  

Dorel Cherecheş – In memoriam.  Graiul Maramureşului, 
15, nr. 4138, 8-9 nov. 2003, p. 2. 

 „... Făcea atîta lumină în jurul său, aducea atîta 
linişte, încît e greu să crezi că de doi ani de zile nu-i mai 
auzim paşii şi vocea.” 

Ar fi împlinit 56 de ani.  Graiul Maramureşului, 16, nr. 4354, 
27 iul. 2004, p. 2. 

Ilea, Marian.  Încă o toamnă fără Dorel Cherecheş.  Glasul 
Maramureşului, 8, nr. 2310, 8 nov. 2004, p. 2. 

 „Ne lipseşte privirea înţelegătoare, plină de viaţă, 
a lui Dorel Cherecheş. Sîntem mai săraci, mai neînţeleşi 
cînd ne trăim vieţile fără certitudini. Ori, Dorel Cherecheş 
a fost una dintre certitudinile lumii băimărene şi mara-
mureşene.” 

Dorel Cherecheş a rămas printre noi : In memoriam.  
Graiul Maramureşului, 16, nr. 4444, 9 nov. 2004, p. 2. 

 „La trei ani de la dispariţia sa, Dorel Cherecheş 
este la fel de prezent printre cei dragi. Pe care i-a iubit şi 
respectat. Sentimente care se întorc, iată, în favoarea sa.” 

Moisei, Filip.  Parcul Natural Munţii Maramureşului.  
Şcoala maramureşeană, 4, nr. 16, mai 2005, p. 3. 
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Ilea, Marian.  Remember Dorel Cherecheş - 57.  Glasul 
Maramureşului, 9, nr. 2527, 27 iul. 2005, p. 1.  

 „... Anii lui de viaţă şi de sacrificiu n-au fost fără 
folos. Mulţi îi datorează – tacit – recunoştinţă, mulţi vor-
besc despre el, mulţi au trăit şi au amintiri despre trecerea 
lui prin lume... Să ne amintim de oamenii care merită. Să 
le cultivăm imaginea. Dorel Cherecheş este unul dintre 
ei.” 

Pârja, Viorica.  Oglinda prieteniei.  Graiul Maramureşului, 
17, nr. 4663, 27 iul. 2005, p. 2. 

 „Astăzi, dacă nici familia şi nici noi, cei care n-am 
uitat să ne uităm în oglinda prieteniei, nu-i mai putem face 
urări, se cuvine să îl readucem în memorie aşa cum era.” 

Chiş, Timur V.  Rezervaţia Lacul Morărenilor.  Pro Unione, 
8, nr. 1-2, sep. 2005, p. 146. 

Fundaţia DOREL CHERECHEŞ - un proiect pentru viitor : 
In memoriam.  Graiul Maramureşului, 17, nr. 4753, 9 nov. 
2005, p. 2. 

„În 9 noiembrie 2001, cînd pădurea se desfrunzea, 
la fel ca şi acum, cel care a fost profesor universitar 
doctor inginer Dorel Cherecheş pleca mult prea devreme 
dintre noi. Dar lăsa un nume, o carieră profesională de 
invidiat, făcută cu pasiune şi ştiinţă, o carieră didactică 
de ţinută academică, lucrări ştiinţifice şi cărţi de spe-
cialitate, multe realizări remarcabile.” 

Pârja, Gheorghe.  Privirea satului dinspre pădure.  Graiul 
Maramureşului, 17, nr. 4753, 9 nov. 2005, p. 1. 

Dindiligan, Anca.  În memoria lui Dorel Cherecheş, ieri a 
fost lansată Iniţiativa declarării Platoului Oaş-Igniş-Gutîi 
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ca arie protejată de interes naţional.  Informaţia zilei de 
Maramureş, 5, nr. 1254, 10 nov. 2005, p. 16. 

Mortan, Ovidiu.  Parcul Natural Oaş-Igniş-Gutîi : Iniţiativă 
salutară a Fundaţiei "Dorel Cherecheş".  Glasul Maramure-
şului, 9, nr. 2618, 10 nov. 2005, p. 3. 

Pârja, Viorica.  Platoul Oaş-Igniş-Gutîi - arie protejată, 
de interes naţional : Din respect pentru om şi grijă pentru 
natură.  Graiul Maramureşului, 17, nr. 4754, 10 nov. 
2005, p. 1, 9.  

Teremtuş, Nicolae.  Parcul Naţional Oaş-Igniş-Gutâi.  
Gazeta de Maramureş, 4, nr. 161, 14 nov. 2005, p. 32. 

Roman, Ştefana.  Proiectul a reuşit.  Gazeta de Mara-
mureş, 5, nr. 194, 24 iul. 2006, p. 18. 

Cînd laşi ceva în urma ta!  Graiul Maramureşului, 18,  
nr. 4970, 27 iul. 2006, p. 2. 

 „Chiar dacă nu mai este, faptele lui îl readuc 
printre noi. Fiindcă atît cît a trăit, a ştiut să facă bine, să 
fie aproape de oameni, să cultive prietenia şi să rămînă 
om, deşi a avut parte de funcţii şi demnităţi.” 
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45 

 

 
 
 

 
5 ani fără Dorel Cherecheş 

 
 
 

Când faptele bune încununează viaţa 
unui om, e foarte uşor, şi atunci când nu mai este 
printre noi, să-i construieşti portretul, pentru a-l 
vedea aşa cum a fost şi cum a fost receptat de cei din 
jur. Aşa se întâmplă şi cu Dorel CHERECHEŞ, a cărui 
biografie vorbeşte despre complexa sa personalitate. 

La 5 ani de la trecerea în nefiinţă, 
amintirea sa a rămas la fel de vie. Fiindcă Dorel a ştiut 
să trăiască la modul superlativ. Stau mărturie lucrurile 
durabile pe care le-a lăsat, ideile novatoare pe care 
le-a avut şi le-a pus în practică, iubirea şi respectul 
pentru oameni. Iar acestea se întorc în timp, 
luminând omul. Dorel Cherecheş a fost iubit, apreciat 
şi respectat. Sunt sentimente umane care nu au cum 
să dispară. 

Deşi de 5 ani vorbim despre Dorel 
CHERECHEŞ la timpul trecut, el a rămas prezent în 
viaţa cetăţii pe care a slujit-o. Aşa se explică tot ceea 
ce s-a scris şi s-a spus despre Dorel în aceşti ani. 
Despre Dorel - silvicultorul de excepţie, despre Dorel – 
cadrul didactic care a pus bazele învăţământului silvic 
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în Maramureş, despre fineţea omului politic, care şi-a 
expus cu eleganţă opiniile, despre frumuseţea morală 
a omului Dorel Cherecheş.   

Din 2001, 9 noiembrie a devenit pentru 
familie şi cei care l-au cunoscut pe cel care a fost prof. 
univ. dr. ing. DOREL CHERECHEŞ o zi de aducere 
aminte. De rememorare a personalităţii şi calităţilor 
pe care le-a avut. Şi nu au fost puţine aceste calităţi. 

De 5 ani, de când DOREL pornea mult 
prea devreme într-o călătorie fără întoarcere, o 
candelă luminează neîntrerupt.  

În 9 noiembrie 2001, Dorel s-a retras 
într-o margine de codru ceresc să se odihnească. Aici, 
pe pământ, Fundaţia „Dorel Cherecheş” nu oboseşte 
să-i ţină vie memoria. De la acţiuni de dezvoltare 
durabilă, la concursuri care să înveţe generaţiile de 
astăzi să construiască pentru viitor, până la premii 
acordate celor care fac din cuvânt poezie. 

Elevii s-au întrecut în a demonstra că 
ştiu să ducă mai departe tradiţiile, concursul „Satul 
maramureşean – între tradiţie şi dezvoltare durabilă” 
fiind desfăşurat sub tutela lui Dorel Cherecheş. Două 
motto-uri, care i-ar fi plăcut lui Dorel şi-au ales 
cîştigătorii concursului: „Nu există nici timp, nici 
spaţiu – ele sînt numai în sufletul nostru” (Mihai 
Eminescu, Sărmanul Dionis) - Liceul „Emil Racoviţă”, 
Baia Mare şi „Fie ca niciodată să nu uităm locurile de 
unde ne tragem, să nu-i uităm pe strămoşii care ne-
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au dat, pe lângă dragostea pentru tot ce este valoare 
şi frumos, şi acel respect pentru familie, casa în care 
trăim, vecinul de lângă noi, pământul pe care îl căl-
căm. Fie ca să fim mândri de ce am dobândit şi să 
păstrăm cu sfinţenie şi dragoste aceste valori, să nu 
uităm că avem o misiune foarte importantă, aceea de 
a transmite urmaşilor tezaurul lăsat de străbuni!” – 
Liceul „Regele Ferdinand”, Sighetu Marmaţiei.  

În 2006, premiul acordat de Fundaţia 
„Dorel CHERECHEŞ” în cadrul Serilor de poezie „Nichita 
Stănescu”, de la Deseşti, a fost obţinut de poetul 
clujean Radu Ţuculescu, pentru strădania de a 
traduce poezie elveţiană.  

Lucrurile frumoase şi valoroase rămân. 
Aşa au rămas cărţile scrise de Dorel Cherecheş, 
studiile despre silvicultură, cursurile pentru studenţi. 

Pentru familia lui au rămas amintirile, 
pe care timpul nu le poate şterge. 

Fie-i memoria binecuvântată  ş i  
codrul aproape! 

Viorica PÂRJA 
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