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Ziua Silvicultorului - sărbătorită în 11 -13 iunie in Poiana Brașov

Din 1991, in sambata din cea de a doua săptămână din luna iunie , se sărbătorește, în România, Ziua
Silvicultorului.
In acest an, Asociația Administratorilor de Păduri a organizat evenimentul cu acțiuni care au asigurat
participarea inginerilor precum și a unui mare număr de tehnicieni silvici și padurari, de la ocoalele silvice
private. A fost organizată o informare „la zi” a stadiului de funcționare a Inventarului Forestier Național
dar si, pentru prima data, faza naționala a concursului "Cel mai bun padurar" . Nu au lipsit si mult
asteptatele competiții sportive, la probele tenis de camp, tenis de masa și, evident, fotbal.
La eveniment a participat secretarul de stat din Ministerul Mediului, Apelor și Padurilor, domnul DAN
POPESCU, dar și reprezentantii ai Facultatii de Silvicultura din Brasov, Asociației Forestierilor din România,
Institutul de Cercetării și Amenajării Silvice cat și ai Societatii Progresul Silvic.
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Cel mai bun pădurar a fost ales, după parcurgerea a patru teste, teoretice și practice. Primul loc a fost
castigat de ION MOISEAN , reprezentantul Ocolului silvic Tihuta Colibita, judetul Bistrita Năsăud, urmat de
ROMI MUNTEANU, reprezentantul Ocolului Silvic Municipal Baia Mare si, locul trei, de GABOR FUZI, de la
Regia Publica Locala Ștejarul Rupea, judetul Brasov.
Castigatorii au primit premii care au valorat de la trei la un salariu lunar.

Desi a fost doar prima editie a fazei nationale, faptul ca s-au inscris numai 22 de candidati a fost, totusi, o
surpriza neplacuta. Sa speram ca la editia de anul viitor vom asista la o participare mult mai numeroasa!
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Despre competitiile sportive ar fi multe de relatat. In primul rand s-au intrecut 6 echipe de fotbal, unde,
desi meciurile au fost aprig disputate, s-au inregistrat foarte putine faulturi (in general neintentionate) si
nici un cartonas rosu. In cele din urma, cei mai buni, dintre cei mai buni, s-au dovedit a fi cei de la
combinata AAP, Facultatea de Silvicultura, Ministerul Apelor si Padurilor si doua ocoale... deci mai mult
decat reprezentativi. Competitia rezervata „sportului alb” a prilejuit intalniri mai mult sau mai putin
echilibrate, pline de schimburi de mingi care s-au vrut „norocoase” . In cele din urma, castigatorul
competitiei a fost... AAP , prin presedintele ei care a batut, fara drept de apel, ministerul.

Caștigătorii competițiilor sportive au primit diplome și cupe.
Vremea a fost minunata, iar conditiile de desfasurare au fost apreciate ca bune.
Singurul regret, care ramane, este acela ca erau asteptati mai multi participanti dar au fost prezenti mai
putin de jumatate dintre ocoalele silvice membre ale asociatiei.
Speram ca editia de anul viitor va reuni mai multi colegi din asociatie, dornici sa afle lucruri noi in
domeniu, sa-si dovedeasca priceperea in domeniul silviculturii sau in intrecerile sportive si dispusi sa
petreaca cateva zile minunate, in mijlocul colegilor si prietenilor, mai ales ca Asociatia Administratorilor de
Paduri a primit, din 5 iunie a.c., statutul de utilitate publică, " lucru care ne oferă încredere și ne obliga sa
ne implicam in toate deciziile care determina profesionalizarea sectorului silvic", dupa cum a declarat
președintele asociatiei, GABRIEL STANCIU.

