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Sinteza articolului 

- Eveniment FIMAR la 
USV 

stiridinbucovina.ro 
10.03.23 

- Facultatea de Inginerie Mecanică, Autovehicule și Robotică (FIMAR) din 
cadrul Universității „Ștefan cel Mare” Suceava (USV) a fost ieri, gazda 
unui eveniment axat pe încurajarea și susținerea schimbului de bune 
practici cu mediul economic, prin cunoașterea de către potențialii 
angajatori a capacității studenților – viitori ingineri, dar și pe 
diseminarea ofertelor de practică, internship și angajare. 
La eveniment au participat cadre didactice, reprezentanți ai mediului 
economic și studenți de la programele de studiu Inginerie mecanică, 
Autovehicule rutiere, Tehnologia construcțiilor de mașini și 
Mecatronică/Robotică. 
Firmele care au participat la întâlnirea de ieri desfășoară activități în 
domeniul ingineriei mecanice sau în domenii conexe (întreprinderi de 
prelucrări mecanice, întreprinderi din domeniul autovehiculelor, 
întreprinderi din domeniul diagnoză și mentenanță mecanică) și în 
domeniul industriei alimentare: SC SIDEM SRL, Betty Ice Suceava, SC 
Eurospeed SRL și APAN Motors Suceava. 
La finalul întâlnirii, reprezentanții firmelor și-au exprimat 
disponibilitatea de a angaja viitori ingineri, absolvenți FIMAR, și de a 
primi studenți în practică sau internship. 

agerpres.ro 
10.03.23 

V.M. Se va elabora un nou 
cod silvic. La bază va 
sta studierea 
codurilor silvice din 
alte țări 

universulargesean.ro 
09.03.23 

- Ieri a avut loc la sediul MMAP o întâlnire de lucru a specialiștilor din 
domeniul silvic care vor elabora un nou cod silvic, prin Planul Național 
de Redresare și Reziliență. Consorțiul care lucrează la elaborarea acestui 
act normativ este format din specialiști ai Institutului Național de 
Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură „Marin Drăcea”, ai Universității 
Transilvania din Brașov și ai Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava. 
La întâlnire au participat reprezentanți ai Ministerului Mediului, Apelor 
și Pădurilor, ai Gărzii Forestiere Naționale, ai Institutului Național de 
Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură „Marin Drăcea”, ai Universității 
Transilvania din Brașov și ai Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava. 
Noul cod silvic va fi elaborat în cadrul proiectului „Reforma sistemului 
de management și a celui de guvernanță în domeniul forestier prin 
dezvoltarea unei Strategii forestiere naționale și a legislației 
subsecvente”, prin Planul Național de Redresare și Reziliență, 
Componenta C2 – Păduri și protecția biodiversității. Termenul de 



finalizare a acestui proiect este sfârșitul lunii iunie 2023. 
Elaborarea actelor normative de modificare și completare a legislației 
actuale în domeniul forestier se va realiza prin studierea codurilor silvice 
din alte țări, având în vedere contextul național. 
Pe lângă noua variantă a codului silvic care va fi elaborată, cerințele 
stabilite în cadrul Capitolului C2 – Păduri și protecția biodiversității din 
PNRR au în vedere intrarea în vigoare și a altor acte normative, menite 
să raționalizeze cadrul juridic, să combată exploatarea forestieră ilegală 
și să îmbunătățească gestionarea pădurilor: 
Ordonanța de urgență nr. 85/2006 privind stabilirea modalităților de 
evaluare a pagubelor produse vegetației forestiere din păduri și din afara 
acestora; 
Legea nr. 171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor 
silvice care stabilește metodele de calcul al prejudiciului de mediu și 
financiar cauzat de exploatarea forestieră ilegală și de alte infracțiuni 
silvice; 
Alte hotărâri ale guvernului privind combaterea exploatării forestiere 
ilegale și îmbunătățirea gestionării pădurilor: modificările aduse 
Hotărârii Guvernului nr. 743/2015, Hotărârii Guvernului nr. 1076/2009, 
Hotărârii Guvernului nr. 229/2009, Hotărârii Guvernului nr. 497/2020. 
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Concursul de poezie 
religioasă tânără 
„Light of life”, ediția I 

monitorulsv.ro 
09.03.23 

- Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților – Parohia „Nașterea Maicii 
Domnului” Suceava, Fundația „In Memoriam” Suceava și Casa de Poezie 
„Light of ink” Suceava organizează concursul național de poezie 
religioasă tânără „Light of life”, ediția I. 
Înscrierile se pot face până pe 30.04.2023, iar în zilele de 12 – 13 mai va 
avea loc festivitatea de premiere. Pot participa toate persoanele fizice cu 
cetățenie română, indiferent de etnie, sex sau religie, care nu au depășit 
vârsta de 26 de ani și nu au publicat un volum individual de poezie. 
Fiecare concurent va trimite cinci poezii care vor purta același motto, 
ales de autor, fără alte indicii privind identitatea autorului și Fișa de 
participare la adresa de e-mail: concurs.lightoflife@gmail.com. 
Concursul este inițiat și spre amintirea Ieromonahului Nectarie Chiriță, 
fost Egumen al Schitului Cărbuna (Vânători-Neamț), versificator și 
cântăreț bisericesc, mutat la cele veșnice la doar 26 de ani. 
Competiția încurajează originalitatea creațiilor literare, diversitatea 
stilistică și de viziune, în sincronie cu formele moderne și contemporane 
de creație poetică. 
Parteneri în organizarea concursului: Primăria și Consiliul Local 
Suceava, Inspectoratul Școlar Județean Suceava, Universitatea „Ștefan 



cel Mare” Suceava, Teatrul Municipal „Matei Vișniec” Suceava, Colegiul 
Național „Petru Rareș” Suceava, Seminarul Teologic Liceal Ortodox 
„Mitropolitul Dosoftei” din Suceava, Liceul Teoretic „Varlaam 
Mitropolitul” din Iași. 

 


