
 

 

 

 

 

CONCURSUL INTERNAȚIONAL „TINERI ÎN PĂDURILE EUROPEI” 

 YPEF – Young People in European Forests  

REGULAMENT 

 

Art. 1. Context 
 Organizatorul Concursului Internațional „Tineri în Pădurile Europei” în România este 

Regia Națională a Pădurilor – ROMSILVA, în parteneriat cu Asociația pentru Dezvoltare 
Comunitară Durabilă ALUTUS și Ministerul Educației Naționale. 

Obiectivele concursului sunt: 
- conștientizarea în rândul elevilor și a cadrelor didactice din România a valorilor 

cadrului natural european;  
- educarea elevilor în ceea ce privește gestionarea durabilă a pădurilor și a 

conservării biodiversității; 
- implicarea tinerilor în proiecte comunitare.  
În vederea organizării concursului, fiecare țară participantă la concurs a pregătit câte 

un material educațional, cu următoarele capitole:  
- Caracteristicile pădurii și tipuri de pădure; 
- Forme de protecție a naturii, precum: Parcurile Naționale/Naturale și Situri Natura 

2000; 
- Specii de floră și faună tipice și excepționale în păduri; 
- Organizarea în silvicultură; 
- Probleme principale în sectorul forestier. 

Aceste capitole sunt completate de un material educațional mai amplu, structurat 
diferit, privind pădurile din Europa. Toate materialele sunt disponibile pe pagina web a 
concursului, www.ypef.eu. 

Detalii cu privire la organizarea etapelor concursului pot fi urmărite și pe pagina de 
facebook: Concursul International YPEF-Tineri in padurile Europei. 

Concursul se va derula potrivit prevederilor acestui regulament.  

Art. 2. Condiţii de participare 
În România, Concursul Internațional „Tineri în Pădurile Europei”, se adresează elevilor 

de liceu, cu vârste între 14 și 19 ani la începutul anului școlar respectiv. La concurs se pot 
înscrie echipaje formate din trei elevi și un profesor coordonator.  

Concursul va fi organizat în toate județele țării. 
Condiția obligatorie de participare la concurs este cunoașterea limbii engleze la nivel 

cel puțin mediu. 
Participarea la concurs este voluntară, astfel că nu trebuie să implice toți elevii din 

cadrul unității de învățământ. Dintr-o unitate de învățământ se pot înscrie mai multe 
echipaje.  

Art. 3. Perioada de desfășurare  

http://www.ypef.eu/


• Aprilie: etapa I – județeană: 
- 1-12 aprilie – înscrierea participanților; 
- 15-21 aprilie – organizarea concursului - coordonată de directorul palatului 

copiilor/Palatului Național al Copiilor în colaborare cu responsabilul cu educația 
forestieră de la nivelul Direcției Silvice județene. Data și ora exacta a desfășurării 
acestei etape va fi comunicată de directorul palatului; 

• 11 mai: etapa II – preselecția națională (organizată la sediul Direcțiilor Silvice 
județene din cadrul RNP-Romsilva); 

• 10-13 iulie: etapa III – națională (organizată în raza Parcului Național Retezat, aflat 
în administrarea RNP-Romsilva). 

Art. 4. Probele de concurs 
Etapa județeană (etapa I): Proba constă în rezolvarea de către elevi a unui test de 50 

de întrebări tip grilă, într-un interval de timp de maxim 2,5 ore. Echipajul care obține cel mai 
mare punctaj la test se califică la preselecția națională. În cazul în care există egalitate de 
punctaj, echipajele vor trebui să rezolve succesiv, teste de 10 întrebări tip grilă, până când se 
va realiza departajarea.  

Întrebările tip grilă vor fi realizate din bibliografia concursului, menționată la art. 7. 
Întrebările conțin 4 răspunsuri, din care doar unul corect. Întrebările vor fi formulate de 
reprezentanții RNP-ROMSILVA, în colaborare cu reprezentanții celor doi parteneri. 

 Preselecția națională (etapa II): va fi organizată la sediul Direcțiilor Silvice județene, 
din cadrul RNP-Romsilva, fiind supervizată de responsabilul cu educația forestieră, precum și 
de către o comisie întrunită la sediul central al RNP-Romsilva. 
 Etapa va consta în două probe: 

1. Elaborarea, într-un timp de 2 ore, a unui eseu având la bază un studiu de caz din 
domeniul Pădurile și protecția naturii. Studiul de caz se va comunica în ziua probei. 
Eseul va fi transmis spre evaluare comisiei naționale de evaluare a concursului, la 
adresele de e-mail: georgeta.seghedin@rnp.rosilva.ro și robert.pache@rnp.rosilva.ro 
Criteriile de evaluare a eseului sunt: 
- Buna cunoaștere a subiectului; 
- Originalitatea; 
- Exprimarea valorilor si a atitudinilor personale legate de tema eseului; 
- Relevanța informațiilor; 
- Corectitudinea exprimării; 
- Caracterul persuasiv; 
- Armonizarea ideilor și a argumentelor. 

2. Recunoaștere specii de floră și faună din pădurile României. 

Proba eseului va reprezenta 60% din punctajul final, iar proba de recunoaștere 40%. 
În urma evaluării acestor probe vor fi selectate 15 echipe ce vor participa la etapa 
națională.  

Etapa națională (etapa III): Se vor desfășura două probe, fiecare reprezentând 50% 
din rezultatul final: 

• test grilă - echipele de elevi vor rezolva un set de 30 de întrebări, într-un timp de 
maxim o oră; 

• probă practică – formată din mai multe activități/sarcini surpriză, ce vor fi 
comunicate la momentul începerii probei. 



 În cazul în care, în urma cumulării punctajelor acordate de către membrii comisiei 
pentru cele 2 secțiuni, două sau mai multe echipe sunt la egalitate, echipa declarată 
câștigătoare va fi cea care a obținut punctaj mai mare la proba practică. 
 La finalul acestei etape, va fi aleasă echipa de elevi care va reprezenta România la 
Etapa Europeană, care va fi organizată în Cehia, în luna septembrie 2019. 

Art. 5.  Mediatizarea concursului 

• anunţuri pe pagina web a ISJ/ISMB, www.rosilva.ro, pagina de facebook: Concursul 
International YPEF-Tineri in padurile Europei. 

• articole în presa locală şi centrală. 

Art. 6.  Certificare 
Fiecare coordonator școlar şi elevii participanți la etapa naţională vor primi diplome, 

semnate de reprezentanții celor trei parteneri. Premiile şi diplomele la etapa naţională vor fi 
acordate într-un cadru festiv, la finalul concursului. 

Art. 7. Bibliografie 
- materialul educațional disponibil pe website-ul www.ypef.eu; 
- extrase din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic și O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor 

naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, ce vor 
fi transmise participanților înscriși în concurs. 
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