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Motto 
„Lasă-mă să-ţi amintesc de gândul filosofului antic ce se întreba: când aduni pe 

unul cu unu, care unu se adună cu celălalt? Care unu devine doi? 

Au stat muţi matematicienii în faţa unei asemenea întrebări, căci ei nu ştiu decât 

de mărimi comutative. 

Dar când prietenul întâlneşte prietenul? 

Sau când ne-aţi chemat, sau când v-am chemat din exilul vostru ca să ne regăsim 

laolaltă…cine se aduna cu cine? Sau poate făceam una sub mirare? 

… 

Poate, aşadar, făceam acum una şi veneam să ne adunăm cu bisericile, cu poienile 

şi cu mormintele îngropate şi ele… 

Dar, atunci, iarăşi, cine se aduna cu cine? 

Oare noi preluam în noi bisericile? 

Oare noi le vedeam şi ne minunam de ele? 

Sau ele se minunau să ne vadă pe noi, cei exilaţi de eternitate, luminaţii, lămuriţii 

cu cele ale esteticii şi istoriei, oamenii de după patru sau cinci veacuri care nu 

mai ştiu să se adune nici între ei şi nici cu pereţii sau lespezile? 

… 

V-am chemat ca să vă aducem într-un spaţiu închis, dar unde lucrurile nu se 

numără, unde nu există comutativitate şi unde fiecare lucru este ceea ce este, în aşa 

fel încât oamenilor de aici le-a plăcut să vadă fiinţă şi vrere până şi în lucruri şi 

pietre, spunând că: ce-i muntele că-i munte, încă are doruri multe... 

V-am chemat să vă redeşteptăm dorurile. 

Sau poate aţi venit voi să ni le redeşteptaţi nouă? 

Dar, în timp ce tuturor ne vor înregistra statisticile alţii, cu maşinile lor de 

calculat, de aici, de la noi, o toacă de biserică ne va aminti…că suntem chemaţi să 

înfrângem, totuşi, statisticile şi să ne pregătim, cu alţi prieteni, regăsirea cea bună 

când nu vom şti dacă voi vă veţi aduna nouă, celor rămaşi, sau dacă noi ne vom 

aduna vouă şi veacului…” 

 
(Constantin Noica – Trei poeme filosofice pentru Sanda) 
 

 

 

 

 

 



Facultatea de Silvicultură din Suceava, continuatoarea tradiţiei 

învăţământului şi practicii forestiere din Bucovina, a învăţământului silvic 

superior desfăşurat după 1948 la Câmpulung Moldovenesc, a luat fiinţă în 
anul 1990, odată cu transformarea institutului sucevean în universitate (HG 
225/1990). 

Facultatea de Silvicultură din cadrul Universităţii “Ştefan cel Mare” şi-a 
conturat misiunea proprie şi obiectivele pe care trebuie să le îndeplinească în 
concordanţă cu misiunea şi obiectivele generale ale universităţii, cu necesităţile 
actuale şi perspectivele de gospodărire a fondului forestier, bazându-se pe tradiţia 
europeană a învăţământului silvic superior bucovinean.  

Componentele principale ale activităţii Facultăţii de Silvicultură sunt 
învăţământul şi cercetarea ştiinţifică în domeniul forestier.  

Facultatea îşi îndeplineşte misiunea sa prin perfecţionarea continuă a 
studenţilor în spiritul progresului cunoaşterii şi al educaţiei permanente, 
participarea activă la viaţa ştiinţifică şi culturală universală, dar şi prin dezvoltarea 
în interiorul său a unei puternice echipe de cercetare, care să participe la realizarea 
unor proiecte ştiinţifice de anvergură şi la diversificarea ofertei de studii, în 
corelaţie cu cerinţele pieţei muncii.   

Facultatea de Silvicultură din Suceava pregăteşte ingineri silvici cu profil 
complex pentru unităţile cu profil forestier de pe întreg cuprinsul ţării, la cursuri de 
zi şi învăţământ la distanţă cu o durată de 4 ani, la masterat, cu durata studiilor de 
1,5 ani şi la doctorat.  

Este acreditată pentru organizarea în domeniul Silvicultură a programelor de 
studii universitare de licenţă cu specializarea Silvicultură şi a programelor de studii 
de masterat cu specializările Managementul activităţilor de exploatare şi 

prelucrare a lemnului şi Conservarea biodiversităţii şi certificarea pădurilor. 
Misiunea Facultăţii de Silvicultură din Suceava este de a perfecţiona 

sistemul de învăţământ superior de specialitate pentru a-l adapta cerinţelor impuse 
de evoluţia societăţii şi economiei.  

Cererea de competenţe profesionale ale inginerului silvic format în cadrul 
Facultăţii de Silvicultură a evoluat în ultimele două decenii. Excelenţa tehnică şi 
capacitatea de a rezolva probleme de proiectare tehnică a activităţii în silvicultură 
sunt criteriile dominante de apreciere a inginerului silvic, însă absolventului 
Facultăţii de Silvicultură i se solicită din ce în ce mai mult capacităţi şi deprinderi 
în domenii noi, precum: abordarea ecosistemică a gestionării silvice, 
managementul riscului în contextul schimbărilor climatice, evoluţia către o 
gestionare bazată pe servicii faţă de o gestionare bazată pe implementare şi 
control, managementul serviciilor de stocare a carbonului în păduri, managementul 
biodiversităţii, integrarea criteriilor socio-economice în gestionarea forestieră, 
utilizarea tehnicilor moderne de dobândire şi analiză a informaţiilor asupra 
ecosistemelor forestiere, certificarea pădurilor şi managementul calităţii. 

Evoluţia cunoştinţelor în aceste domenii noi, precum şi transmiterea lor prin 
activitatea de învăţământ presupune un efort susţinut din partea cadrelor didactice 
pentru adaptarea programelor analitice prin activitatea proprie de cercetare.  



Ne-am format şi ne dezvoltăm în continuare colectivul de cadre 

didactice cu performanţe deosebite: cercetători de prestigiu au dobândit titlul 

de profesor universitar şi conducători de doctorat la Facultatea de 

Silvicultură din Suceava, studenţii facultăţii noastre au ajuns în cercetare şi în 

posturi importante din domeniul forestier, unii sunt doctoranzi, alţii au 

devenit doctori în silvicultură. 
Prin colaborarea cu facultăţile de profil din ţară şi străinătate, urmărim în 

permanenţă realizarea unei apropieri conceptuale a pregătirii de specialitate, astfel 
încât absolvenţii facultăţii noastre să fie capabili să desfăşoare o activitate 
performantă în unităţile forestiere din interiorul sau din exteriorul graniţelor ţării. 

Faptul că astăzi putem aniversa 60 de ani de învăţământ superior silvic în 
Bucovina se datorează tocmai existenţei Facultăţii de Silvicultură din Suceava, 
care a preluat ştafeta de la generaţia formată aici, la Câmpulung, şi a continuat 
această tradiţie valoroasă. 

Viitorul va juca un rol important în consolidarea lăcaşului de învăţământ 
silvic superior pe care îl reprezentăm, confirmând, prin ceea ce vom reuşi să 
realizăm, speranţele şi încrederea puse în noi de generaţiile de silvicultori care, cu 
credinţă şi dragoste fără de margini faţă de profesiunea aleasă şi faţă de pădurea 
românească, aşteaptă de la noi să dovedim că suntem demni de prestigiul şcolii 
silvice româneşti. 

La moment aniversar, ne adresăm dumneavoastră cu sentimente curate de 
stimă şi apreciere pentru activitatea pe care aţi depus-o şi o desfăşuraţi în 
continuare în silvicultura din Bucovina. 

În acest peisaj forestier, cu această tradiţie şi experienţă silvică, Facultatea de 
Silvicultură îşi continuă drumul…responsabil şi cu pasiune. 
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