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Mai mulți universitari din cadrul Facultății de Silvicultură a 

Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava au contestat 

prevederile adoptate recent de Senat prin care sunt permise 

intervenții în ariile protejate. 

În data de 21.02.2018, Senatul României a votat 

Legea 52/2018, care prevede ca articolul 5 din Legea 

51/2006 să fie completat, printre altele, cu următorul alineat: 

 „(16) Scoaterea definitivă și ocuparea temporară a 

terenurilor din fondul forestier național necesare realizării, 

dezvoltării, întreținerii și modernizării sistemelor de utilități 

publice este permisă inclusiv pentru suprafețe cuprinse în 

zona de protecție strictă, zona de protecție integrală și zona 

de conservare durabilă a ariilor naturale protejate, precum și 

pentru suprafețele incluse în Catalogul național al pădurilor 

virgine și cvasivirgine din România”. 

 Legea 51/2006 definește ca fiind „sisteme de utilități 

publice” (art. 2, lit. j) ansamblul bunurilor mobile şi imobile 

constând din terenuri, clădiri, construcții şi instalații 

tehnologice, echipamente şi dotări funcționale, specific unui 

serviciu de utilități publice. 



  

Presupunând că, într-adevăr, dezvoltarea unei comunități 

locale ar depinde în mod absolut de realizarea unui sistem de 

utilitate publică, amplasat în păduri din zone de protecție 

strictă sau integrală, prin Legea 52/2018 se legalizează 

intervenția antropică asupra acestora. Astfel, se pot realiza 

acțiuni precum cele de a construi, de a defrișa, de a devia un 

curs sau a îndigui cursuri de apă, acțiuni strict interzise până 

acum, prin OUG 57/2007, în zonele de protecție strictă sau 

integrală. 

 O astfel de reglementare este contrară politicii de conservare 

a ecosistemelor unice sau fragile. Mai mult decât atât, 

prevederile alineatului 16, redat mai sus, contrazic efortul de 

identificare și protejare a pădurilor virgine și cvasivirgine din 

România, demarat în 2012 și concretizat în modificarea 

Codului Silvic (Legea 46/2008), care prevede în articolul 26, 

al. 3 că pentru recunoașterea valorii excepționale şi 

asigurarea protecției pe termen lung, pădurile virgine şi 

cvasivirgine se vor include, după caz, în Patrimoniul 

Mondial UNESCO, în rezervații științifice şi/sau în zonele de 

protecție strictă a parcurilor naționale sau naturale. 

 Față de aceste prevederi legale, menite să protejeze unele 

dintre ultimele ecosisteme forestiere intacte din Europa, 

Legea 52/2018 constituie un pas înapoi. Pentru acest motiv, 

cadre didactice ale Facultății de Silvicultură din cadrul 

Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava protestează față 

de prevederile alineatului 16 introdus prin articolul 3 din 

Legea 52/2018 și solicită Camerei Deputaților abrogarea sau 



modificarea acestui alineat în sensul respectării prevederilor 

Codului Silvic și ale Ordonanței de urgență 57/2007. 

 

 

 

 

D.L. 

 

 

 

 

Lansare de carte  „Sub 

semnul pulsiunii. Eros și 

Thanatos în literatură” 

 

 

 

 

Crai Nou 

 

 

 

 

Pg.11 

 

Marți, 6 martie, la ora 17.00, în Sala de Artă „Elena 

Greculesi” a Bibliotecii Bucovinei „I.G.Sbiera” din Suceava, 

va avea loc lansarea cercetării în două volume „Sub semnul 

pulsiunii. Eros și Thanatos în literatură”, semnată de Călin 

Horia Bârleanu și apărută la Editura „Casa Cărții de Știință” 

Cluj. 

Alături de autor vor prezenta: Conf. Univ. Dr. Claudia 

Costin, psihoterapeut Alina Ciupercovici, artista Alexandra 

Anițului, filologul Marius Panaite şi studenta Cerasela 

Ciobanu. 

Călin Horia Bârleanu propune în cele două volume de 

analiză literară o ipoteză de origine psihanalitică – teoria 

pulsiunilor umane. „Sub semnul pulsiunii. Eros și Thanatos 

în literatură” abordează și câteva subiecte noi pentru spațiul 

cultural sucevean, cum ar fi transferul și contratransferul în 

literatură. 

Autorul alege să aplice una dintre cele mai palpitante ipoteze 

ale psihanalizei pentru a uni spaţii culturale diferite, prin 

intermediul unor opere literare în care arhetipurile au dictat 

direcţii tematice similare, aşa cum reflexele psihicului au 

răspuns în faţa unor stimuli asemănători. 

„E ca şi cum am spune că, dincolo de cele două pulsiuni, ale 

vieţii şi ale morţii, identificate cu Eros şi Thanatos, omul nu 

poate exista, animat de nimic sau de o a treia pulsiune 



pasivă, care-l plasează în postura unei creaturi neimplicate, 

fără pasiuni sau instincte. În relaţie cu tipologiile umane şi 

psihologice propuse de marii scriitori ai literaturii universale, 

putem accepta existenţa celei dea treia pulsiuni, discutate de 

Friedrich Nietzsche, care se integrează marii categorii 

guvernate de Thanatos, adică pulsiunea puterii sau voinţa de 

putere”, afirmă autorul în primul volum. 

Sucevenii sunt așteptați marți, la ora 17.00, pentru un schimb 

de idei, un dialog, pe marginea vieții pulsionale sau 

instinctuale, dar și pentru a stabili măsura în care în artă 

urmele inconștientului sunt imposibil de ascuns. 

Călin Horia Bârleanu este lector univ. dr. la Facultatea de 

Litere și Științe ale Comunicării. 

A mai publicat și „Mircea Cărtărescu. Universul motivelor 

obsedante”, Editura Universitas XXI, Iaşi, 2011, 

„Antropologie şi comunicare interculturală”, Cluj-Napoca, 

Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, 2015 și „Simboluri în 

literatură”, Cluj-Napoca, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, 

2016. 
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CSU Suceava revine vineri seară în sala „Dumitru Bernicu” 

pentru meciul cu Potaissa, programat de la ora 18.00, în 

cadrul etapei a 21-a din Liga Zimbrilor. 

Universitarii sunt conștienți că vor avea o misiune foarte 

grea în compania Turdei, care și-a propus câștigarea 

campionatului. Asta nu-i împiedică însă pe handbaliștii 

suceveni să spere la un rezultat pozitiv în fața celei de-a doua 

clasate. „Vom avea parte de un meci greu. Potaissa este o 

echipă bună, cu jucători experimentați, ce se bate pentru 

câștigarea campionatului. S-a și întărit în pauza de iarna, dar 

și noi trecem printr-o perioada destul de bună. Am aratat și-n 

meciurile cu Dinamo si Timisoara ca putem să jucăm de la 

egal la egal cu echipele puternice. De altfel, am încercat să 

pregătim cât mai bine acest joc, evoluăm acasă și trebuie să 

dăm totul pentru a scoate un rezultat cât mai bun. În tur am 

pierdut la Turda, dar cu siguranță meciul de vineri va fi 

diferit. Sperăm să avem o sala plina de suporteri. Asta ne-ar 

motiva și mai mult”, a declarat Mihai Sandu. 

Adrian Chiruț a urmărit ultimele jocuri ale ardelenilor, 

antrenorul sucevean fiind de părere ca Potaissa este mai 

puternică decât niciodată. “Urmeaza un meci greu, cu o 



echipă foarte bună, care a demonstrat în acest an ca este 

foarte puternică și prin joc, dar și prin locul din clasament. 

Cei de la Turda au bătut Constanța în ultima etapă, și au 

demonstrat ca sunt în formă maximă. De mulți ani nu i-am 

mai văzut așa. Noi am facut insa intotdeauna meciuri bune 

împotriva lor, chiar si-n tur le-am pus probleme și sper să se 

întâmple asta și vineri seara”, a declarat Chiruț. 
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În contextul în care Senatul României dă undă verde pentru 

defrișări în ariile protejate, inclusiv în pădurile virgine, cadre 

didactice ale Facultății de Silvicultură, de la Universitatea 

„Ștefan cel Mare” Suceava, transmit un grav semnal de 

alarmă. 

Aceștia explică faptul că Senatul a adoptat proiectul prin care 

lucrările de utilitate publică vor putea fi realizate inclusiv în 

ariile protejate şi în zonele cu păduri virgine, iar „o astfel de 

reglementare este contrară politicii de conservare a 

ecosistemelor unice sau fragile”. 

„Presupunând că, într-adevăr, dezvoltarea unei comunități 

locale ar depinde în mod absolut de realizarea unui sistem de 

utilitate publică, amplasat în păduri din zone de protecție 



strictă sau integrală, prin Legea 52/2018 se legalizează 

intervenția antropică asupra acestora. Astfel, se pot realiza 

acțiuni precum cele de a construi, de a defrișa, de a devia un 

curs sau a îndigui cursuri de apă, acțiuni strict interzise până 

acum, prin OUG 57/2007, în zonele de protecție strictă sau 

integrală”, se arată în comunicatul trimis de universitari. 

Noile reglementări contrazic efortul de identificare și 

protejare a pădurilor virgine și cvasivirgine din România, 

demarat în 2012 și concretizat în modificarea Codului Silvic 

(Legea 46/2008), care prevede în articolul 26, al. 3 că pentru 

recunoașterea valorii excepționale şi asigurarea protecției pe 

termen lung, pădurile virgine şi cvasivirgine se vor include, 

după caz, în Patrimoniul Mondial UNESCO, în rezervații 

științifice şi/sau în zonele de protecție strictă a parcurilor 

naționale sau naturale. 

„Față de aceste prevederi legale, menite să protejeze unele 

dintre ultimele ecosisteme forestiere intacte din Europa, 

Legea 52/2018 constituie un pas înapoi. Pentru acest motiv, 

cadre didactice ale Facultății de Silvicultură din cadrul 

Universității din Suceava protestează față de prevederile 

alineatului 16 introdus prin articolul 3 din Legea 52/2018 și 

solicită Camerei Deputaților abrogarea sau modificarea 

acestui alineat în sensul respectării prevederilor Codului 

Silvic și ale Ordonanței de urgență 57/2007”, se arată în 

scrisoarea universitarilor. 
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www.ziaruldepenet.ro Știri locale cel Mare Suceava organizează pe 7 martie de la ora 19.00, în 

auditorium, un concert al trupei Iris. 

Iris ( Cristi Minculescu, Valter Popa și Boro ), naționala de 

rock a României, invită sucevenii la Manifest. 

Prețul unui bilet este de 20 de lei, iar studenții au acces 

gratuit pe bază de invitații procurate de la sediul Casei de 

Cultură a Studenților. 
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Casa de Cultură a Studenților din cadrul Universității „Ștefan 

cel Mare” Suceava organizează miercuri, 7 martie, de la ora 

19.00, în Auditoriumul USV „Joseph Schmidt”, un concert al 

trupei Iris. 
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Casa de Cultură a Studenţilor din Suceava (CCS), aflată în 

coordonarea Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava, 

organizează miercuri, 7 martie, de la ora 19.00, în 

Auditoriumul USV „Joseph Schmidt”, un concert al trupei 

Iris (Cristi Minculescu, Valter Popa și Boro), naționala de 

rock a României. 

Potrivit organizatorilor, după o pauză de peste cinci ani, Iris 

revine cu Manifesto, piesă cu un puternic mesaj social. 

Single-ul este produs de EpiQ, iar videoclipul, regizat de 

Alex Ceaușu, redă în imagini problemele actuale, atât din 

țară, cât și de peste hotare. 

Manifest peste un melanj de clasic și nou, un sound inedit 



pentru Iris și o producție îndrăzneață ce nu poartă „eticheta” 

copleșitoare a unui gen anume. Manifest este un cântec 

actual, cu versuri autentice, încărcate de înțelesuri și emoții. 

„Melodia este manifestul fiecăruia dintre noi. Tocmai de 

aceea ne dorim mult ca mesajul ei să motiveze cât mai multe 

suflete, pentru că, așa cum și noi ne-am regăsit în povestea 

acestei piese, cu siguranță așa se vor regăsi milioane de 

români care sunt în linia întâi și care, în ciuda tuturor 

greutăților de tot felul, reușesc încă să vadă frumusețea vieții 

în lucrurile mărunte, de zi cu zi”, transmit cei de la Iris. 

Potrivit organizatorilor, prețul unui bilet este de 20 de lei, iar 

studenții au acces gratuit pe bază de invitații procurate de la 

sediul Casei de Cultură a Studenților, str. Zorilor nr.6, lângă 

Auto Albina  sau la telefon 0752 092 606. 

 


