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Viaţă studenţească

A VII-a ediție a Sesiunii Naționale de Comunicări Științifice
Studențești, pe teme de Silvicultură și Protecția Mediului, 3-4
iunie 2022, Brașov
C. Acatincăi, I. Piticari

Studenții cu preocupări științifice din domeniile silviculturii și protecției mediului au avut o
nouă ocazie de a se întâlni și de a face schimb
de idei și experiențe. Astfel, în perioada 3-4
iulie, sub coordonarea Facultăților de Silvicultură din Brașov și Suceava, a avut loc la
Brașov, cea de-a șaptea ediție a Sesiunii Naționale de Comunicări Științifice Studențești pe
Teme de Silvicultură și Protecția Mediului. La
această manifestare au participat studenți din
șapte centre universitare din țară (Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava - Facultatea
de Silvicultură, Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj Napoca
- Facultatea de Horticultură, Universitatea de

Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București - Facultatea de Agricultură,
Universitatea de Științe Agricole și Medicină
Veterinară a Banatului Timișoara - Facultatea
de Horticultură și Silvicultură, Universitatea
Lucian Blaga din Sibiu - Facultatea de Științe
Universitatea din Oradea - Facultatea de Protecția Mediului și gazdele de anul acesta, Universitatea „Transilvania” din Brașov - Facultatea de Silvicultură și Exploatări Forestiere).
Sesiunea a avut loc la baza didactică Sânpetru, fiind deschisă de prodecanul Facultății de
Silvicultură și Exploatări Forestiere din Brașov, conf. dr. ing. Aureliu Florin Hălălișan,
alături de moderatorii șef lucr. dr. ing. Gabriela
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Isaia (Universitatea „Transilvania” din Brașov) și conf. dr. ing. Mihai-Leonard Duduman
(Universitatea „Ștefan cel Mare”, Suceava).
Tematica lucrărilor susținute a fost una diversă, incluzând subiecte de silvicultură, dendrometrie, cinegetică, entomologie, exploatări
forestiere, ecologie, amenajarea pădurilor și
protecția mediului.
La finalul sesiunii științifice, studenții au
primit câte o diplomă de participare și cartea
„The Plan B for Romania’s Forests and Society”, iar cele mai bune lucrări de la fiecare
universitate, au primint din partea sponsorului
ASFOR suma de 700 de lei.
Prima zi s-a finalizat cu o cină festivă, ce a
reprezentat o bună oportunitate de socializare
între studenții din cele șapte centre universitare și totodată între studenți și profesori.
Cea de a doua zi a sesiunii a fost rezervată
excursiei tematice care s-a desfășurat în două
locații: la cel mai mare parc de dinozauri din
Sud-Estul Europei-Dino Parc Râșnov și la
Centrul de vizitare al Parcului Național Piatra
Craiului Zărnești.
Prima oprire s-a făcut la Dino Parc Râșnov,
unde a fost prezentată o scurtă istorie a dinozaurilor. Vizita a fost completată de vizualizarea
dinozaurilor reproduși în mărime naturală.
A doua oprire a fost la Centrul de vizitare al
Parcului Național Piatra Craiului, prilej cu care
studenții au acumulat informații noi despre flora, fauna, geologia, zona de creastă și grohotiș,
peșterile și traseele turistice din Parcul Național Piatra Craiului. Centrul de vizitare este
realizat sub forma unui traseu de drumeție de
tip circuit, care te întâmpină cu cele mai cunoscute specii de animale din perimetrul parcului
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și sunetele specifice ale acestora.
Aici este disponibilă o machetă 3D a Parcului Național realizată din ghips pe care sunt
proiectate diferite hărți, cum ar fi: harta traseelor montane și a dispunerii pe tipurile de roci.
Acolo se află și o cutie cu nisip pe care este
proiectată dispunerea tipului de relief în funcție de înălțime.
Spre sfârșitul traseului studenții au avut ocazia să simuleze sunetul ecoului dintr-o peșteră
dar și dintr-o vale stâncoasă.
Pentru studenții participanți, cea de-a șaptea
ediție a Sesiunii Naționale de Comunicări Științifice Studențești a reprezentat o oportunitate
de a pune în practică abilitatea de comunicare,
de argumentare a rezultatelor obținute în urma
propriilor cercetări și de exersare a spiritului
analitic. De asemenea, studenții au avut ocazia
de a cunoaște alți studenți de la facultățile de
profil, purtând discuții constructive și împărtășind idei legate de aplicabilitatea silviculturii
și protecției mediului în România.
Unul dintre studenții participanți la sesiunea de anul acesta, Stoian Remus Costin de la
Universitatea „Transilvania” din Brașov și-a
exprimat în câteva rânduri experiența sa din
cadrul acestui eveniment: „Închei șase ani de
studiu în domeniul silviculturii cu unul dintre
cele mai frumoase evenimente la care am participat. Am stat în mijlocul prezentului și viitorului, 35 de colegi și profesori din toată țara. A
fost un adevărat ospăț cu subiecte de la lemn,
fluturi, animale, la economie, păduri virgine și
apă. Atât timp cât există entuziasm și dăruire
din partea profesorilor și a studenților, astfel
de evenimente trebuie înmulțite. Cu astfel de
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oameni plini de entuziasm și dăruire simt că
darurile pe care le-am primit de la Dumnezeu
vor bucura generații de-a rândul.”
Abstract. The 7th National Student’s Conference in Forestry
and Environmental Protection, 3-4 June 2022, Brașov.

Students with scientific interests in the fields of forestry
and environmental protection had a new opportunity to
meet and exchange ideas and experiences. Thus, under
the coordination of the Faculties of Forestry of Brasov
and Suceava, the seventh edition of the National Session of Scientific Student Communications on Forestry
and Environmental Protection took place in Brasov on
3-4 July. Students from seven university centres from
all over the country took part in this event, which was
held at the Sânpetru teaching base. The topics covered
were diverse, including forestry, dendrometry, cineget-
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ics, entomology, logging and ecology. At the end of
the presentations, the students received a diploma of
participation and the book “The Plan B for Romania’s
Forests and Society”, and the best papers from each
university received 700 lei from the sponsor ASFOR.
The second day of the session was reserved for the thematic excursion that took place in two locations: the
largest dinosaur park in South-East Europe - Dinosaur
Park Rasnov and the Visitor Centre of Piatra Craiului
National Park Zarnesti.
Authors. Cerasela Acatincăi - Faculty of Forestry, ”Ște-

fan cel Mare” University of Suceava, str. Universității,
nr.13, 720229, Suceava; Iulia Piticari - Faculty of Silviculture and Forest Engineering, ”Transilvania” University of Brașov, str. Șirul Beethoven, nr.1, 500123,
Brașov.
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