
“Hop și noi de după ușă
Să-l urăm pe domn Cenușă
Să-i spunem de sănătate
Că-i mai bună decât toate.

Silvicultură ne-a predat
El de toate ne-a învățat.
Cum să respectăm natura, 
Ce înseamnă silvicultura!
Cum să începi cu degajarea 
Și să știi care-i lucrarea,
Să continui curățirea,
Să dai pădurii menirea!

Ca s-ajungi la rărituri
Și să crezi că faci minuni
Să înveți și exploatare
Că pădurea asta-i tare.

Decanul Facultății de Silvicultură

Sergiu Andrei Horodnic

Și mereu el ne tot spune,
Cu pădurea, nu faci glume!

Că de ai grijă de ea,
Doar așa nu vei uita
Și vei ști în astă lume
Ce-i iubirea de pădure.

Noi vrem să vă mulțumim
Sănătos să vă găsim
Și în anul care vine
S-auzim numai de bine!”

Studenții anului IV Silvicultură

Colind și urături personalizate 
19 Decembrie 2018

…”şi colinda nu-i mai multă,
Să trăia’ cine-o ascultă!
Linu-i lin şi iară lin,
Bate vântu’ cât e lin,
Frunză verde de mălin”…

…”de urat am mai ura,

Dar nu suntem de ici-colea”…

(Noi suntem din Suceava)

„La mulţi ani cu sănătate,

Să aveţi belşug în toate!”

…„cele rele să se spele,

cele bune să se-adune”…



În acest an 65 elevi au decis să devină studenți ai Facultății de Silvicultură din Suceava la specializarea Silvicultură și 

14 la specializarea Ecologie și Protecția Mediului. Ca în fiecare an am încercat să aflăm cine sunt studenții noștri și cu 

ce gânduri au venit la facultate. De aceea, în prima lună de studenție, am lansat “bobocilor” de la specializarea 

Silvicultură invitația de a răspunde unui chestionar on-line cu întrebări pe multiple teme. Iată un rezumat a ceea ce 

am aflat.

86% dintre noii studenți consideră că în România se 

taie în medie mai multă pădure comparativ cu alte 

țări Europene, iar nu cred că în România există 

cele mai multe păduri neatinse de intervenția 

omului din Europa;

58% consideră că silvicultorii din România au o 

imagine bună în societate;

dintre studenți consideră că au șanse ridicate și 

foarte mari de a-și găsi un loc de muncă în domeniul 

silvic la terminarea facultății, locul de muncă 

preferat de dintre studenți fiind în administrația 

silvică de stat urmat de administrația silvică privată 

bifată ca opțiune de dintre studenți.

dintre noii studenți provin din mediul rural;

declară că au ales această facultate din dragoste față 

de natură, iar au luat în considerare posibilele 

beneficii financiare ca si angajat;

– e principalul cuvânt asociat cu termenul

pădure pentru dintre studenți, urmat de 

și ;

dintre noii studenți consideră că pădurile României 

sunt pe cale de a fi tăiate din ce în ce mai mult în 

următorii 20 de ani în schimb ce consideră că vor fi 

tăiate din ce în ce mai puțin;

consideră că pădurile României nu sunt gestionate 

corespunzător în momentul de față;



La sfârșitul lunii octombrie studenții anului I, atât de la specializarea Silvicultură cât și de la Ecologie și protecția 

mediului, au avut o aplicație practică la disciplina Botanică forestieră, pe raza O.S. Adâncata. Noțiunile de 

morfologie vegetală, dar şi cele legate de sistematică au putut fi exemplificate direct în ecosistemele de pădure, 

de tufărişuri şi de pajişte străbătute. De la tipurile de frunze la diferitele tipuri de fructe, studenții au avut 

posibilitatea să compare şi să analizeze sub aspect morfologic numeroase specii lemnoase sau ierboase, în 

special cele cu valoare indicatoare. Cu această ocazia studenții au înțeles și că vremea nu tocmai frumoasă, nu 

poate fi un impediment pentru activitățile necesar a fi realizate în pădure.



principal al activităților practice din anul II Silvicultură, a fost acela de a aplica, în condiții de teren, cunoștințele 

acumulate în prima jumătate a semestrului I la disciplinele Pedologie și Dendrologie.

La disciplina Pedologie

s-au pus în practică

modalitățile de

determinare a unor

proprietăți morfologice,

fizice și chimice ale

solului, însușite la

laborator și aplicate în

condiții de teren.

La disciplina Dendrologie,

s-a urmărit identificarea

speciilor din dendroflora

locală în condiții de

repaus vegetativ, după

elemente de recunoaștere

specifice sezonului

hibernal: forma mugurilor,

forma lujerilor, a

trunchiului, tipul de

ritidom, forma coroanei,

etc.

Practica de specialitate a anului III, ingineri zi şi învăţământ la distanţă, efectuată la 

disciplinele Silvicultură şi Dendrometrie, a avut ca tematică generală însuşirea

tehnicilor biometrice de diagnoză structural-funcţională a arboretelor. Activităţile de 

practică s-au desfăşurat în cadrul platformei experimentale FUNDIVEurope, compusă 

din 28 de suprafeţe de probă instalate în condiţii compoziţionale variate. S-au aplicat 

metodologii de descriere cantitativă şi calitativă a arborilor şi arboretelor în cadrul 

inventarierilor în suprafeţe de probă, descrierea particularităţilor structurale şi 

funcţionale şi compararea din punct de vedere biometric şi calitativ a arboretelor 

instalate în cadrul unor etaje fitoclimatice diferite. http://www.silvic.usv.ro/fundive/prezentare.php

Studenţii anului III, specializarea Ecologie şi Protecţia Mediului, au făcut o incursiune pe
malul stâng al râului Suceava, pe traseul cuprins între podul rutier de la Iţcani şi podul
rutier de la Burdujeni. Cu această ocazie s-au identificat problemele de mediu (Dreptul 
mediului), sursele de poluare ale râului Suceava (Poluare și protecția mediului) şi
bineînţeles s-a discutat și despre reconstrucţia ecologică a zonei şi viitorul potenţial
turistic (Reconstrucția ecologică a ecosistemelor degradate).

https://m.monitorulsv.ro/Coltul-cititorului/2018-11-19/Viziunea-noasta-dupa-o-aplicatie-practica-pe-raul-Suceava?fbclid=IwAR1v6q4IU6pJffZYvsBT_ZjtiOTgzPy-
C420SxYYfuA3Jgzns2CmB3dZZAg

http://www.silvic.usv.ro/fundive/prezentare.php
https://m.monitorulsv.ro/Coltul-cititorului/2018-11-19/Viziunea-noasta-dupa-o-aplicatie-practica-pe-raul-Suceava?fbclid=IwAR1v6q4IU6pJffZYvsBT_ZjtiOTgzPy-C420SxYYfuA3Jgzns2CmB3dZZAg


Împreună cu studenții anului IV a fost culeasă și depozitată în 

saci hrana complementară pentru vânat. Aceasta a fost 

predată paznicului de vânătoare urmând a fi distribuită în 

teren. 

Practică la disciplina Faună cinegetică și salmonicultură a fost efectuată pe Fondul cinegetic nr. 69 Râșca. Au fost 
efectuate două acțiuni de vânătoare prin metoda ”la goană”.



Facultatea de Silvicultură din Suceava a derulat proiectul „Dezvoltarea cantitativă și

calitativă a Grădinii Botanice a USV – DENDRO-PLUS”, care a avut ca obiective

asigurarea dezvoltării grădinii botanice din Campusul II al USV prin completarea

sectorului Vegetația României, crearea unei pepiniere forestiere în cadrul sectorului

Didactico-experimental, asigurând continuarea activităților întreprinse prin proiectul

finanțat anterior „Dezvoltarea cantitativă și calitativă a colecției dendrologice -

DECADENDRO”. Proiectul a fost coordonat de șef lucrări ing. dr. Cezar Valentin Tomescu.

Pe data de 26 noiembrie a fost finalizat și cel de al doilea acoperiș

verde al USV, realizat pe terasa vestiarelor aferente sălii de sport,

cu o suprafaţă acoperită cu vegetaţie de 110 mp.

http://www.intermediatv.ro/2017/12/11/acoperis-verde-la-usv/

Pe data de 29 Noiembrie 2018 s-a desfăşurat în Aula

corpului E, workshopul „Biodiversitate urbană –

Acoperișurile verzi și Grădina botanică a USV” în care

au fost prezentate realizările acestui proiect şi

implicaţiile viitoare ale acestora şi la care au fost

invitaţi toţi factorii interesaţi.

http://www.intermediatv.ro/2017/12/11/acoperis-verde-la-usv/


În cadrul proiectului DECADENDRO s-a reuşit achiziţionarea şi plantarea a de talie mijlocie şi mare (arbori şi 

arbuşti), dintre aceştia fiind plantaţi în cadrul sectorului Vegetaţia României din Campusul II al USV, iar fiind 

destinaţi completării colecţiei dendrologice din Campusul I. Au fost realizate două acţiuni de plantare în viitoarea 

Grădină Botanică a Universității “Ștefan cel Mare”, în care au fost implicaţi studenţii anilor I Silvicultură, I EPM, III 

Silvicultură, III EPM, precum şi o parte dintre cadrele didactice ale Facultăţii de Silvicultură. O acțiune inițiată de șef 

lucrări dr. ing. Cezar Valentin Tomescu. 

https://adevarul.ro/locale/suceava/studentii-iesit-plantat-zapada-iarna-perioada-favorabila-plantarea-copacilor-1_5bf90ecbdf52022f75c342f3/index.html

https://adevarul.ro/locale/suceava/studentii-iesit-plantat-zapada-iarna-perioada-favorabila-plantarea-copacilor-1_5bf90ecbdf52022f75c342f3/index.html?fbclid=IwAR20a31cGKQdYKYc_egkzZ8_e16zy-VDWG58LcQyphmfqLkWJOynB_h3nJs


Anul III, Specializarea Silvicultură, a desfășurat o amplă activitate practică de amenajare a spațiului verde de la 

firma ROMCARTON din București. Acțiunea, coordonată de domnul prodecan dr. ing. Gabriel Dănilă a fost o 

reușită deplină. Studenții noștri au avut o prestație exemplară și au lăsat în urma lor o impresie foarte bună

conducerii fabricii, care și-a exprimat dorința de a continua colaborarea cu facultatea noastră. Firma a 

recompensat activitatea studenților prin dotarea a 4 laboratoare cu dispozitive de prezentare.



dintre facultatea noastră și sora mai

mare din Brașov - statut datorat faptului că primele

promoții ale facultății din Suceava au fost formate

de cadre didactice din Brașov - ia diverse forme, de 

la activități comune pe domeniul didactic și de 

cercetare până la grupuri de lucru informale pe

diverse teme, prioritare pentru silvicultura

românească. Evenimentul a fost marcat de 

prezența reprezentanților majoritatii facultăților de 

silvicultura din Europa, Asia și America Latina, școli

cu care facultatea din Brașov are deja o îndelungată

colaborare. Ne-am alaturat și noi, din toată inima, 

celor care au omagiat acest moment.

Colegul nostru dr.ing. Mihai-Leonard Duduman a participat cu această ocazie și la Simpozionul Internațional, organizat 

de Facultatea de Silvicultură și Exploatări Forestiere din Brașov, cu un studiu despre “Cercetări efectuate în România cu 

privire la ecologia și managementul defoliatorului plopului, Clostera anastomosis”, avându-i co-autori pe Lupaștean D., 

Nețoiu C. și Tomescu R.

http://old.unitbv.ro/silvic/InternationalSymposium2018.aspx

La finele lunii octombrie Facultatea de Silvicultură și Exploatări Forestiere din Brașov a sărbătorit

Viețile a cel puțin două generații de cadre didactice au atârnat într-o lacrimă ce a strălucit o clipă în ochii actualului

rector al Universității Transilvania, Profesor dr.ing. Ioan Vasile Abrudan.

Prof. univ. dr. ing. Lucian Curtu și conf. univ. dr. ing. Marian Dragoi

http://old.unitbv.ro/silvic/InternationalSymposium2018.aspx


Unii vor vedea în aceste crome pur și simplu nișe pete fără noimă, alții partea 

superioară a unei cești de cafea, alții secțiuni de arbori cu putregai, alții pălării de 

floarea soarelui, alții flăcări de la aragaz

.

Profesor univ.dr.ing
Radu-Leontie Cenușă

Expoziție desfășurată în cadrul evenimentului științific “Noaptea Cercetătorilor Europeni”, 
din data de 28 septembrie 2018

(metoda cromei) a fost fundamentată de către 

Ehrenfried Pfeiffer (1899-1961) pedolog și promotor al agriculturii biodinamice 

care a preluat conceptele profesorului său, Rudolf Steiner (1861-1925), la rândul 

său medic, filosof, arhitect și esoterist austriac, fondator al antropozofiei.

acestei metode este de a evalua și demonstra diferențe calitative care nu 

pot fi acoperite de analize. Testul Pfeiffer urmărește obținerea de informații 

rapide asupra compatibilității sau incompatibilității dintre două specii de plante.

Expoziția a fost prezentată în două secțiuni: (crome pentru frunze și 

rădăcini) și (crome pentru relații interspecifice). 



În luna a apărut la Editura Universității ”Ștefan cel Mare” 

Suceava cartea cu titlul ”Cercetări ecofiziologice în arboretele de 

brad parazitate de vâsc din Obcinele Bucovinei” elaborată de dr. 

ing. Cătălina Oana Barbu din cadrul Facultății de Silvicultură.

(Viscum album ssp. abietis) este una dintre cele trei 

subspecii ale speciei Viscum ce parazitează numai speciile de brad. 

Efectele sale asupra arborilor sunt negative, determinând 

reducerea vitalității, creșterii, productivității și calității lemnului pe 

de o parte și uscarea parțială sau totală a arborilor pe de altă 

parte. 

Lucrarea tratează aspecte legate de 

parazitate de vâsc din cadrul unor ocoale silvice reprezentative din 

Direcția Silvice Suceava (O.S. Solca, O.S. Gura Humorului și O.S. 

Marginea), ocoale în care bradul se află la limita estică a arealului 

de vegetație. Pentru studiul distribuției atacurilor produse de vâsc 

lucrările au fost extinse și în cadrul altor ocoale situate pe clina 

estică a Carpaților Orientali: O.S. Vaduri (D.S. Neamț), O.S. Agăș și 

O.S. Mănăstirea Cașin (D.S. Bacău).



În România, peste 2,65 milioane de hectare de pădure, reprezentând 

aproximativ 

conform standardului internațional de certificare Forest Stewardship

Council (FSC). Analiza relevă că din cerințele acestui standard sunt 

acoperite de legislația națională, ceea ce ar trebui să facă mai ușoară 

implementarea acestui standard în România comparativ cu alte țări în 

care legislația silvică este mult mai permisivă. 

În țara noastră, standardul adaugă totuși câteva restricții suplimentare 

importante, în special, în identificarea și monitorizarea pădurilor cu 

valoare ridicată de conservare (PVRC), în protecția integrală a 

ecosistemelor reprezentative, în identificarea habitatelor marginale și 

în păstrarea arborilor de biodiversitate și a arborilor morți. 

S-au analizat, de asemenea, toate abaterile identificate de auditori față de implementarea standardului pentru cele

108 rapoarte publice de audit din perioada 2008-2017. S-a constatat că 54% din neregulile identificate sunt în fapt

abateri de la cerințele adresate de legislația existentă. Majoritatea neregulilor constatate sunt în activitatea de

exploatare a pădurilor fiind cauzate de lipsa echipamentelor de protecție a muncii și de abateri de la implementarea

regulilor silvice și de mediu în activitatea de exploatare. Analiza concluzionează că un sistem legislativ rigid, în

condițiile unor deficiențe importante de implementare, nu asigură garanția sustenabilității lanțului de aprovizionare cu

produse lemnoase. Certificarea forestieră relevă acele activități cu risc ridicat care necesită o mai mare atenție din

partea autorităților și a companiilor din sectorul forestier.

https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.10.021

https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.10.021


Universitatea “Ștefan cel Mare” din Suceava va implementa în perioada Octombrie 

2018 – August 2019 un proiect care presupune dezvoltarea politicii forestiere din 

România (RFPDP). Proiectul urmărește analiza instrumentelor de politică forestieră 

folosite la nivel european și crearea unui forum cât mai larg de discuție privind 

direcțiile de îmbunătățirea a politicii forestiere. Finalitatea proiectului constă în 

formularea unui document programatic care sa integreze o viziune și o serie de 

principii de elaborare a politicii forestiere naționale care să fie asumate și promovate 

de asociații profesionale și de organizații non-guvernamentale.

În perioada Iulie 2017 - Decembrie 2018, Facultatea de 

Silvicultură a realizat un proiect de Cercetare aplicativă despre 

“Elaborarea planului de management și a regulamentului 

ariei naturale protejate ROSCI0075 Pădurea Pătrăuți”, cu o 

echipă de specialiști din cadrul Facultății de Silvicultură și în 

colaborare cu Direcția Silvică Suceava.  



Vineri, 14 Decembrie 2018, s-a lansat la Bruxelles un studiu realizat de UNECE și FAO privind 

situația pădurilor din Europa, SUA și Canada, păduri analizate din perspectiva diversității formelor 

de proprietate. Dr. ing. Liviu Nichiforel, unul din autorii studiului, a prezentat cu această ocazie o 

analiză privind instrumentele politice utilizate în gestionarea pădurilor private la nivel european. 

Mai multe informații se regăsesc pe pagina de prezentare a evenimentului.

https://eustafor.eu/who-owns-european-forests/

În perioada 4-6 Octombrie 2018 cadrele didactice și studenții

doctoranzi de la Facultatea de Silvicultură din Suceava au

participat la simpozionul internațional din Chișinău,

eveniment desfășurat cu ocazia a 85 de ani de la înființarea

Universității Agrare de Stat din Moldova – UASM.

http://www.uasm.md/ro/facultati/horticultura/506-aniversare-uasm/2408-85-ani-de-la-fondarea-uasm

În luna Decembrie, doamna profesor Laura Bouriaud a participat în comisia de evaluare a unei teze de doctorat 

susținute la Universitatea de Științe ale Vieții din Norvegia (NMBU). Programul de pregătire a studenților 

doctoranzi este similar cu cel existent în cadrul școlii doctorale de silvicultură, cuprinzând însă examene susținute în 

mai multe centre universitare. Susținerea tezei presupune și o etapă în plus față de procedurile noastre. Astfel, 

doctorandului i se comunică cu 10 zile înainte de susținere o temă de prelegere, cu scopul de a verifica aptitudinile 

de sinteză și de redare a informației pe care le-a dobândit doctorandul. Pentru subiectul abordat (Socio-economics 

and governance of protected areas in Tigray, Ethiopia), un punct forte l-a reprezentat capacitatea doctorandului de 

a se feri de capcana normativismului în compararea efectelor celor două sisteme existente de protecție a 

terenurilor degradate – cel impus de stat și cel construit în timp de comunitățile locale.

https://eustafor.eu/who-owns-european-forests/
http://www.uasm.md/ro/facultati/horticultura/506-aniversare-uasm/2408-85-ani-de-la-fondarea-uasm
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