Interviu la Radio Antena Satelor
Întrebare: Ce eveniment s-a desfășurat astăzi în școala dumneavoastră?
Răspuns: A avut loc la Năsăud reuniunea directorilor și reprezentaților școlilor silvice,
membre ale Asociației Europea România, pentru a pune la punct planul desfășurării
concursului național de competențe în silvicultură care se va derula în școala noastră în
perioada 13-15 aprilie 2011. Această competiție este diferită de cele anterioare deoarece
se va organiza după metodologia campionatului forestier european.
Î: Care a fost scopul acestei reuniuni?
R: Discutarea regulamentului de concurs și transmiterea ulterioară a acestuia tuturor
școlilor membre ale asociației Europea Romania, urmând ca fiecare școală să-și selecteze
echipajul format din 4 membri pe baza de competențe profesionale.
Î: În ce constă acest concurs?
R: Participanții la competiție vor avea activități practice concretizate prin :




Un traseu silvic cu 16 probe printre care determinarea vârstei arborilor, a înălțimii
lor, suprafața de bază, numărul de arbori la ha, volumul buștenilor și a arborilor pe
picior, creșterile anuale la hectar, determinarea speciilor forestiere după lemn, coajă,
aspect, identificarea speciilor de vânat, acordarea primului ajutor în pădure, boli și
dăunători, precum și o probă surpriză care va fi anunțată la momentul potrivit.
Proba tehnică constă în: schimbarea lanțului ferăstrăului contra timp, doborârea
arborilor, tăierea combinată, tăierea de precizie și cepuire.

Î: Cum se va materializa această reuniune?
Echipa câștigătoare a campionatului național va merge la concursul european care se va
desfășura la sfârșitul lunii mai 2011, la Goraj, în vestul Poloniei unde sunt invitate să
participe echipajele din cele 25 de state membre ale Asociației Europea Internațional.
Această asociație s-a fondat în 1991, iar România va deveni membru cu drepturi depline
în adunarea generală ce va fi organizată la începutul lunii decembrie în Belgia. Asociația
noastră cuprinde școli de resurse naturale din întreaga țară iar Asociația Europea
Internațional grupează școli de resurse naturale din întreaga Europă comunitară și are ca
obiective dezvoltarea și armonizarea sistemului de formare profesională, încurajarea
parteneriatelor între țările membre, participarea la competiții internaționale precum și
alte evenimente profesionale și culturale.
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