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Viaţă studenţească

Concursul Internațional al Tinerilor Forestieri, 4-9 Septembrie
2016, Sankt Petersburg, Rusia

C. Gherasim

În 2004, cu suportul guvernului Federaţiei
Ruse și al tuturor societăţilor forestiere din
această țară, al FAO (Food and Agriculture
Oranization of the United Nations) şi al unui
număr important de asociaţii guvernamentale
şi neguvernamentale, Agenţia Federală Forestieră Rusă a inițiat Concursul Internaţional al
Tineri Forestieri. Acesta are loc anual, în locații semnificative din Rusia (în ultimii ani
Moscova sau Sankt Petersburg). România a
fost invitată la toate ediţiile, participând pentru prima dată la a VIII-a ediţie, în anul 2011.
Scopul concursului constă în susţinerea
studenţilor/elevilor interesați de pădure în
demersuri ce vizează tematici referitoare la
protecţia, conservarea şi regenerarea resurselor forestiere, atât local, cât şi la nivel global. De asemenea, se încurajează participarea
studenţilor interesaţi de evidenţa operativă
a mărfurilor forestiere şi de monitoring, de
managementul durabil forestier sau de utilizarea eficientă a resurselor de lemn pe baza
metodologiilor ştiiţifice actuale. Participarea
la concurs constă în prezentarea unei lucrări
de cercetare, pe domenii precum: silvicultură,
protecţia pădurii, regenerare, ecologia şi caracteristicile biologice ale florei forestiere.
Concursul de anul acesta s-a desfășurat în
perioada 4-9 septembrie la Sankt Petersburg,
echipa României fiind reprezentată de noi, Cezara Gherasim (anul II) şi Alexei Josan (anul
I), studenți la Facultatea de Silvicultură a Uni-

Echipa României
The Romanian Team

versității “Ștefan cel Mare” Suceava. Ediţia
la care am participat a fost extraordinară, atât
prin proiectele foarte interesante prezentate,
cât și prin experiențele noi pe care le-am trăit.
Proiectul cu care am participat s-a intitulat
“Dinamica capturării gândacilor de Hylobius
abietis L. la capcane cu atractanţi sintetici în
parchete proaspete versus vechi”, ce a urmărit
o serie de aspecte din comportamentul acestor trombari. Lucrarea a solicitat o mare parte a
timpului din vacanţa de vară, fiind îndrumaţi
în tot acest sens de dr.ing. Mihai-Leonard Duduman şi dr. ing. Gabriel Dănilă, de doamna
profesoară de engleză Nadia Dănilă care a supervizat prezentarea lucrării în limba engleză
și de dl. dr. ing. Alexei Savin care a supervizat
prezentarea în limba rusă. Lucrările efective
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de cercerare au avut loc atât pe teren (verificarea capcanelor, colectarea gândacilor, etc.),
cât și în laborator (numărarea capturilor și
analiza datelor).
Am plecat de la Suceava la Bucureşti, unde
am fost aşteptaţi de un reprezentat al Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, domnul
consilier Marius Cristea. Călătoria cu avionul
a fost prima pentru fiecare dintre noi, aterizând
la Sankt Petersburg, oraşul de legendă care
ne-a găzduit timp de cinci zile pline de emoţie, dar şi de bucurie. Am fost cazaţi la hotelul
Peterhof, iar colega de cameră a fost o chinezoaică pe nume Fang Panwen, studentă la Universitatea Forestieră din Nanjing, o persoană
drăguţă şi gingaşă cu care m-am împrietenit
din prima clipă.
A doua zi a început cu ceremonia oficială de deschidere a concursului, unde domnul
Anatoly I. Pisarenko, preşedintele a Uniunii
Societăţilor Forestiere din Rusia, membru al
Academiei de Științe Agricole din Rusia a
înmânat diplomele de participare tuturor concurenților. În aceeaşi zi am vizitat împreună
statul forestier Saint Petersburg, apoi Universitatea S. Kirov, după care ne-am deplasat la
grădina botanică unde am plantat câţiva arbori
simbolizând prietenia dintre cei participanți la
eveniment. Seara am avut parte de jocuri de

socializare şi multă muzică bună.
În următoarea zi a început concursul propriu-zis, fiind prezente numeroase personalităţi din domeniul forestier din Rusia, Uzbekistan, Belarus, un prezentant al FAO (Food and
Agriculture Organization) din Armenia şi un
reprezentant UNECE, precum și din Korea şi
Malaezia, care de altfel au alcătuit juriul. În
această zi au fost jurizate primele 20 de echipe
participante, fiecare, cu un aport ştiinţific interesant şi divers. La finalul zilei am participat
împreună cu ceilalţi candidaţi la competiţia
“Forest quiz”, care a constat într-un lung şir de
întrebări despre natură. Cei care au obţinut cel
mai mare punctaj au fost premiaţi cu câte un
“selfie stick”.
Ziua care a urmat a continuat cu prezentarea
lucrărilor restului echipelor, între care și cea a
României. Lucrarea noastră a avut succes, iar
prezentarea a fost bine primită, pornind de la
costumul nostru naţional până la exprimare şi
explicaţiile date întrebărilor adresate de către
juriu. A urmat o seară în care am avut ocazia
să ne evidenţiem talentele și să ne dezvăluim
hobby-urile.
Ultima zi a fost marcată de decernarea
premiilor, unde am fost felicitaţi şi răsplătiţi
cu premii simbolice. Într-un final, ne-am
despărţit cu urme de regret şi ne-am întors cu
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drag în ţara noastră frumoasă şi de neînlocuit.
Farmecul acestor zile petrecute acolo a constat în faptul că majoritatea echipelor participante s-au prezentat în porturile lor tradiţionale, care ne-au încântat prin originalitate şi
diversitate. De asemenea, în tot acest timp
am legat noi prietenii cu colegi din Indonesia, China, Belarus, Armenia şi Polonia, cu
care sunt în corespondență şi acum. Această
frumoasă experienţă a fost un bun prilej de
creştere profesională și, în acelaşi timp, de încredere în forțele proprii.
Abstract. International Contest of the Young Forest-

ers, Saint Petersburg - Russia 4-9 september 2016

In 2004, the Federal Agency for Forestry launched the
international contest for the young foresters, with the
unanimous support of the Government of the Russian
Federation, of all the forestry companies, the FAO
(Food and Agriculture Organization of the United Nations ), and a large number of governmental and nongovernmental organizations.
The International Contest of the Young Foresters

takes place annually in important cities, like Moscow
or Saint Petersburg. Romania has been invited to all of
the editions and took part for the first time in 2011, at
the 8th edition.
The contest aims at enhancing the students’ knowledge of topics like forest protection, sustainable forest management, the effective use of wood resources
based on the current scientific methodology, etc.
This year’s contest, held between September 4 and
9, gathered also us, Cezara Gherasim and Alexei
Josan, first-year and second-year students respectively,
representing the Romanian team.
Our project – “The dynamic of the Hylobius Abietis’
capture using traps with synthetic attractants in new vs.
old floors”- had the purpose to identify/develop techniques of protecting the conifer seedlings against weevils’ attacks and to confirm the scientists’ researches.
The time spent in Russia has been an opportunity for
us to visit Saint Petersburg, to meet new people of different nationalities, and to make wonderful memories
with amazing people. The whole experience has been a
chance to grow professionally, while gaining self-confidence.
Author. Cezara Gherasim - Faculty of Forestry, ”Ştefan

cel Mare” University of Suceava, str. Universității, nr.
13, 720229, Suceava (gherasim.cezara@gmail.com).
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