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Facultatea de Silvicultură din cadrul Universității „Ștefan cel 

Mare” din Suceava a implementat în acest an proiectul 

„Dezvoltarea politicii forestiere din România”, care a urmărit 

elaborarea unei viziuni și a unui set de principii care să stea la baza 

unei noi politici forestiere naționale. 

Potrivit unui comunicat al USV, Lipsa unei viziuni unitare de 

gestionare durabilă a pădurilor, care să fie implementată într-un 

cadru strategic asumat și realist, reprezintă principalul risc sistemic 

pentru fondul forestier național. Această carență este reflectată 

într-o evidentă tensiune socială, implicând toate grupurile 

interesate și afectate de gestionarea pădurilor: proprietari privați, 

administrație silvică de stat și privată, firme de exploatare și 

industrializare, organizații de protecția mediului, societatea civilă 

etc. Proiectul derulat de universitarii suceveni s-a concretizat în 

elaborarea unui document cu titlul „Viziune și principii de 

dezvoltare a politicii forestiere 2020-2030”. Documentul a fost 

supus unui proces de consultare și dezbatere publică, la care au luat 

parte 29 de organizații și 31 de specialiști din diferite organizații, 

incluzând administrația forestieră de stat și privată, proprietari de 

pădure, garda forestieră, reprezentanți ai sectorului de exploatare 

și prelucrare a lemnului, organizații de protecție a mediului și 

universități. 

www.newsbucovina.ro  



Sursa precizează că documentul propus se adresează tuturor celor 

implicați în activități de management forestier, fiind expresia unui 

consens larg al factorilor interesați, bazat pe obiectivitate și 

expertiză. Demersul constituie o invitație la un dialog structurat, 

adresată atât factorilor politici cu rol decizional în formularea 

politicilor publice, cât și organizațiilor reprezentative din sectorul 

forestier. Menționăm, de asemenea, că documentul este disponibil 

pe pagina Facultății de Silvicultură, în secțiunea dedicată 

proiectelor de cercetare. 

Proiectul a fost coordonat de conferențiar univ. dr. ing. Liviu 

Nichiforel (Facultatea de Silvicultură, USV). 
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Suceava Consiliul Județean Suceava va aproba înființarea Parcuri 

Industriale Bucovina SA – în ședința care va fi organizată 

săptămâna viitoare, în 5 decembrie – iar societatea respectivă va fi 

administrator și urmează să obțină titlul de parc industrial. 

Potrivit legislației, administratorul parcului este persoana juridică 

înființată de fondatori cu scopul de a constitui un parc industrial, 

de a dobândi și deține titlul de parc industrial, eliberat de organul 

de specialitate al administrației publice centrale. 

Județul Suceava este acționar majoritar la Parcuri Industriale 

Bucovina SA, alături de Municipiul Suceava, Orașul Salcea și 

comunele Adâncata și Dumbrăveni. Directorul general al noii 

societăți este dr. Gheorghe Gutt, profesor în cadrul Universității 

„Ștefan cel Mare” din Suceava. Parcul industrial va funcționa pe 

140 de ha în vecinătatea Centrului Economic Bucovina. De fapt, 

sunt două terenuri proprietate publică a județului Suceava și un 
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teren – cale de acces – transmis în folosință județului Suceava de 

orașul Salcea. Parcul include și construcțiile Centrului Economic 

Bucovina, iar mai mult de jumătate din suprafața totală va fi 

destinată investițiilor noi, ale rezidenților parcului sau finanțate din 

fonduri publice. 

Inițiatorul proiectului de hotărâre este vicepreședintele CJ Suceava 

Viorel Seredenciuc. Reamintim că în perioada 2004 – 2008, când 

a fost consilier local, a propus spre aprobare un proiect privitor la 

înființarea unui parc industrial al Municipiului Suceava, dar din 

considerente preponderent politice ideea lui Viorel Seredenciuc nu 

și-a găsit destui susținători în Consiliul Local. Între timp, au apărut 

prevederi legale noi – în speță, Legea nr. 186/2013 privind 

constituirea și funcționarea parcurilor industriale – care aduc 

oportunități comunităților locale pot să genereze infrastructuri de 

afaceri durabile care să atragă investiții profitabile, generatoare de 

locuri de muncă stabile. 

_________ Valentin Popa 

candidează pentru 

al treilea mandat 

de rector 
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_________ Profesorul Valentin Popa va candida pentru a obține cel de-al 

treilea mandat la conducerea Universității „Ștefan cel Mare”. 

Rectorul în funcție a luat această decizie pentru că-și dorește să 

continue proiectele de dezvoltare pe care le-a început în mandatele 

anterioare. Valentin Popa a arătat că pe lista sa de priorități se 

numără înființarea Facultății de Medicină, cu tot ceea ce implică 

aceasta, inclusiv construirea unui nou sediu. 
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Actualitate 

religioasă 

În Sala de festivități a Colegiului „Petru Muşat” din Suceava a avut 

loc joi, 28 noiembrie, un simpozion dedicat zilei de 1 Decembrie 

și sărbătorii Sfântului Apostol Andrei, Ocrotitorul României. 

Invitatul de onoare al evenimentului cultural a fost Preasfințitul www.stiridinbucovina.ro 

30.11.19 



Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop‑Vicar al Arhiepiscopiei 

Sucevei și Rădăuților, care a rostit și un cuvânt de binecuvântare. 

Alături de unitatea școlară amintită, organizatori au fost 

Inspectoratul Școlar Județean Suceava, Universitatea „Ștefan cel 

Mare”, Mănăstirea Dragomirna, Asociația Școlara suceveană 

pentru Educație și Dezvoltare. Evenimentul a cuprins interpretări 

muzicale susținute de coruri și grupuri vocale cu un repertoriu 

divers, recitări de poezie, scenete, momente power point, precum 

și două prelegeri susținute de către conf. univ. dr. Carmen Balan 

de la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava și de către 

stavrofora Maria Gherghina, stareța Mănăstirii Dragomirna. 

Invitatul de onoare al evenimentului cultural a fost Preasfinţitul 

Părinte Damaschin Dorneanul, care vorbit despre darul libertății 

obținut atât la 1 decembrie 1918, cât și la 22 decembrie 1989, 

despre care a spus că trebuie păstrat cu mare grijă: „În orice lună 

decembrie noi ar trebui să fim recunoscători pentru acest dar mare 

al libertății. Să nu uităm că libertatea aceasta a fost plătită scump. 

Libertatea noastră nu a fost gratuită: și în 1918, și în 1989, pentru 

libertatea pe care o avem noi astăzi au murit alții. Pentru ca noi să 

ne putem întâlni astăzi și să vorbim liber despre toate aceste lucruri 

alții au trebuit să moară. Ca atare, libertatea s‑a plătit scump și cu 

atât mai mult trebuie să o prețuim. Dacă nu o prețuim, va trebui să 

o plătească alții încă o dată, pentru că noi o vom pierde”. 

În același context a fost prezentată și expozitia de reproduceri din 

manuscrisele miniate, create în școala de la Dragomirna sub titlul 

„Mitropolit Anastasie Crimca‑ Portret de ctitor”. 
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Runda cu numărul IX a Diviziei A de handbal masculin, Seria A, 

a adus faţă în faţă, sâmbătă, 30 noiembrie, în sala „Dumitru 

Bernicu”, echipele CSU Suceava şi Magnum Botoşani. Partida s-a 

încheiat cu victoria grupării gazdă, scor 30-24. 

Aflate la egalitate de puncte în clasament, cele două formaţii s-au 

prezentat la derbi cu cele mai bune garnituri şi cu mare dorinţă de 

victorie, la oaspeţi evoluând ca titulari şi foştii jucători ai Sucevei, 

experimentaţii Mihai Nicolaevici, Cristian Adomnicăi, Florin 

Ciubotariu sau Bogdan Şoldănescu. 

Începutul de meci a fost deosebit de echilibrat, botoşănenii reuşind 

să stăvilească elanul sucevenilor graţie paradelor portarului 

Nicolaievici. Totuşi, în pofida experienţei net superioare a 

jucătorilor de la Magnum Botoşani, gazdele au trecut uşor uşor la 

timona meciului, chiar dacă, mai ales în primele 30 de minute, 

elevii antrenorului Adrian Chiruţ s-au pierdut cu firea în multe 

situaţii clare, irosind şi două lovituri de la 7 metri. Scorul pauzei a 

fost 12-10 în favoarea celor de la CSU Suceava. 

În repriza secundă, diferenţa a fost făcută de jucătorii aflaţi pe 

băncile de rezerve, sucevenii având mult mai multe soluţii decât 

botoşănenii. Ritmul meciului a crescut, iar tinereţea şi elanul 

gazdelor au depăşit, aşa cum se anticipa, experienţa mai bogată a 

formaţiei vizitatoare. Sucevenii s-au impus la final cu 30-24, 

demonstrând că se află pe drumul cel bun în cadrul cursei pentru 

revenirea în primul eşalon al handbalului românesc. 

„Aşa cum ne aşteptam, a fost un meci dur, încrâncenat. Am întâlnit 

o echipă experimentată şi mă bucur că tinerii mei jucători au 



rezistat presiunii. Tot pe seama tinereţii pun însă şi greşelile 

copilăreşti care apar uneori în jocul nostru. Îi felicit pe jucătorii mei 

pentru victorie, însă e clar că mai avem destule lucruri de 

îmbunătăţit. La final, ţin să mulţumesc suporterilor care au venit în 

număr mare la sală şi ne-au încurajat pe toată durata partidei. Au 

creat o atmosferă ca de Liga Naţională”, a declarat antrenorul 

grupării sucevene, Adrian Chiruţ. 

CSU Suceava: Eduard Duman, Radu Turturică – Andi Tofănel (4 

goluri), Alexandru Popia (1), Robert Furak (3), Bogdan Cozorici 

(1), Călin Leordean (5), Antonio Pintilei (1), Robert Alupoaiei, 

Claudiu Răduţ, Alexandru Juverdianu (2), Vladyslav Kobzii (1), 

Pavel Loic (8), Cosmin Lupu, Maxim Oancea (4), Bogdan Barb. 
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Sala „Dumitru Bernicu” a fost plină sâmbăta trecută la meciul 

dintre CSU Suceava și Magnum Botoșani, cele mai bune echipe 

ale seriei A de handbal masculin. Oaspeții au avut parte și de 

susținerea unei tinere galerii, în opoziție oarecum cu echipa 

deosebit de experimentată pe care au încurajat-o. 

Partida a fost deosebit de tensionată în prima repriză în care 

sucevenii au ratat din toate pozițiile, în timp ce botoșănenii au 

răspuns în special prin cel mai bun junior sucevean, Claudiu 

Lăzurcă. În pofida paradelor de excepție ale unui alt sucevean, 

Nicolaievici, CSU a intrat în avantaj la cabine, scor 12-10. 

În repriza a doua, pe teren nu a existat decât o singură echipă, cea 

gazdă, prospețimea și valoare băncii de rezerve sucevene fiind net 

superioare botoșănenilor. Cu o altă atitudine și cu un tonus mai 
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bun, elevii antrenorului Adrian Chiruț au zburdat pe contraatac și 

au câștigat clar în final cu scorul de 30-24. 
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Echipa antrenată de Adrian Chiruț și Iulian Andrei s-a impus 

sâmbătă, pe teren propriu, în fața vecinilor de peste Siret, cu scorul 

de 30 – 24, într-un meci din cadrul etapei a IX-a a Diviziei A  la 

handbal masculin. 

Dănuț 

Chidoveț 

Grand Prix-ul 

„Cristina 

Casandra” a ajuns 

la ediția a XIII-a 
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Sport Concursul din acest an este programat mâine dimineață, în sala de 

atletism a complexului Areni și va reuni la start peste 200 de copii 

din Suceava și județele învecinate. Aceștia se vor întrece în șapte 

probe de concurs 

Sala complexului Areni va găzdui mâine cea de-a XIII-a ediție a 

Grand Prix-ului „Cristina Casandra” la atletism. Organizat de 

Asociația Județeană de Atletism Suceava, în parteneriat cu 

Decathlon Suceava, Direcția Județeană pentru Sport și Tineret 

Suceava, Clubul Sportiv Municipal Suceava și Universitatea 

„Ştefan cel Mare” din Suceava, concursul va debuta la ora 10.30 și 

va alinia la start concurenți, fete și băieți, din Suceava și județele 

învecinate, care se vor întrece la șapte categorii de vârstă: juniori 

III, copii I, II, III și IV, „prichindel” și open. 

[…] 

www.gazetasv.ro 
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Adonicăi 

Nicolai Berariu, de 

99 de ani, cetăţean 

de onoare al 

Sucevei, în şedinţa 
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Actualitate În municipiul Suceava, Ziua Bucovinei a fost celebrată, ieri, în 

şedinţă festivă a Consiliului Local. „Este zi deosebită pentru noi, 

cei din Bucovina. Chiar dacă oraşul Suceava nu este în totalitate în 

Bucovina, poarta de intrare în Bucovina o reprezintă municipiul www.stiridinbucovina.ro 



solemnă de Ziua 

Bucovinei a 

Consiliului Local 

29.11.19 Suceava. Este bine ca, an de an, să sărbătorim aşa cum se cuvine 

această zi. Este o binecuvântare care vine din trecut, iar noi trebuie 

să preţuim acest lucru şi să predăm generaţiilor acest spirit” a 

precizat primarul Ion Lungu, urându-le bucovinenilor şi 

sucevenilor „La mulţi ani!”. 

Importanţa şi semnificaţia evenimentului au fost evocate de 

istoricul prof. univ. dr. Florin Pintescu de la Facultatea de Istorie 

şi Geografie a Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava. Ziua 

Bucovinei a fost marcată şi prin acordarea titlului de cetăţean de 

onoare lui Nicolai Berariu, veteran de război, de 99 de ani, care a 

luptat pe front în cele două mari conflagraţii mondiale. Pe lângă un 

buchet de flori şi Diploma de cetăţean de onoare, edilul-şef i-a mai 

înmânat venerabilului sucevean o medalie inscripţionată cu harta 

României Mari, precum şi un album al Marii Unirii. „Multă 

sănătate, stimă şi aprecierea comunităţii” i-a urat primarul Ion 

Lungu invitatului special al şedinţei CL. În ciuda vârstei înaintate, 

Nicolai Berariu s-a arătat a fi încă deosebit de vivace şi, dând 

dovadă de o mare acurateţe a memoriei, a povestit asistenţei 

crâmpeie din tragicele evenimente la care a participat. De altfel, 

pentru serviciile militare aduse statului român, preşedintele 

României i-a acordat veteranului de război Nicolai Berariu 

Medalia „Crucea comemorativă a celui de-al Doilea Război 

Mondial 1941-1945”. 

 


