Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit!

Este o întâlnire care mă bucură, deoarece aici sunt oameni care privesc viitorul
silviculturii cu mult interes, care sunt foarte implicați în gestionarea durabilă a pădurii.
Pe deoparte, sunteți cei care aduceți cea mai nouă tehnologie în domeniu, pe de altă
parte, sunteți cei care lucrați la identificarea unor metode care să sprijine acest
deziderat de a exploata sustenabil pădurea și de a aplica principiile managementului
durabil.
De altfel, tema centrală propusă de dumneavoastră pentru acest an „Gestionarea
durabilă a pădurilor – contribuție activă la protejarea climei” este una generoasă, și
foarte, foarte actuală. Pentru că da, este de datoria noastră, a tuturor celor care
activăm, pe diverse paliere în acest domeniu, să luăm de la pădure tot ce ne poate da,
dar fără să o facem să sufere.
Dacă suferă pădurea, noi, oamenii vom suferi și mai mult. Dacă nu vom mai avea pădure
sau nu va mai fi o pădure de calitate – ceea ce în multe părți ale continentului nostru
și ale planetei, în general, deja s-a întâmplat - consecințele, știți și dumneavoastră,
vor fi dezastruoase: temperaturile vor fi din ce în ce mai ridicate, biodiversitatea va fi
din ce în ce mai degradată, vor fi incendii, inundații, secetă, focare de boli.
La nivel planetar, din păcate, multe dintre aceste nenorociri se întâmplă deja. Ați văzut
cum arde pădurea amazoniană? Este un dezastru care va afecta toată planeta! Dar
pădurea a ars și aici mai aproape de noi, în Grecia, în Spania, în Portugalia…
Specialiștii nu dau prognoze bune în ceea ce privește evoluția climei dacă nu ne
schimbăm atitudinea față de natură. Știm cu toții: schimbările climatice duc la
degradarea vieții noastre, a oamenilor, pe toate planurile: social, medical, economic,
chiar geo-politic. În cazul naturii nu merge zicala „niciodată nu este prea târziu”.
Deja începe să fie prea târziu și pentru noi, dar mai ales pentru generațiile viitoare! Ce
putem face?
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Doamnelor și domnilor,
Putem face multe: începând din propria gospodărie până la nivelul zonelor în care
natura a rămas ca la începuturile lumii, al acestor păduri superbe, pădurile virgine, pe
care le-am moștenit și pe care trebuie să le dăm mai departe urmașilor noștri. Trebuie
să reconstruim. Putem să luptăm cu deșertificarea, putem să salvăm terenurile
degradate, împădurindu-le!
Așadar, revenind la tema propusă de dumneavoastră, „Gestionarea durabilă a pădurilor
– contribuție activă la protejarea climei”, spun că în primul rând trebuie să respectăm
pădurea, așa cum făceau înaintașii noștri. Dar noi trebuie să ne adaptăm vremurilor
noastre. Să devenim mai inteligenți decât acest curent, care durează de prea mult
timp, al câștigului rapid pe baza distrugerii pădurii. Să ne gândim cum să profităm de
ea într-un mod cât mai sănătos! Așa ne apropiem de tema propusă de dumneavoastră
pentru deschiderea acestui eveniment: „Provocări pentru sectorul forestier românesc,
într-o lume în schimbare”. Sunt foarte multe provocări și, totodată, foarte multe
oportunități.
Și aici intervine un nou curent – bioeconomia forestieră. Aceasta trebuie să fie o
multitudine de idei, de practici, de tehnologii care să ne așeze într-o confortabilă
exploatare sigură a pădurii. Să fie vorba despre conservare, regenerare, utilizare
inteligentă a deșeurilor, îndreptarea către reutilizare, obținere de materii prime din
ceea ce, altfel, am arunca. Aici, clar, mai este de cercetat, iar dumneavoastră puteți
fi primii care să genereze astfel de atitudini. Bioeconomia este o pârghie puternică,
ideală să ne susțină în această luptă a noastră, a tuturor, pentru a păstra în stare de
sănătate pentru cât mai mult timp plămânii planetei. Dacă pădurea este sănătoasă,
toată viața noastră, viitorul copiilor noștri se vor derula în condiții de sănătate din toate
punctele de vedere!
Doamnelor și domnilor,
Bioeconomia înseamnă și ea bani, este vorba și de multe locuri de muncă.
Comisia Europeană a lansat în octombrie 2018, un plan de acțiune pentru dezvoltarea
unei bioeconomii durabile și circulare în Europa. Bioeconomia acoperă toate sectoarele
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și sistemele care se bazează pe resurse biologice: agricultura, silvicultura, pescuitul,
alimentele, bioenergia și bioprodusele, cu o cifră de afaceri anuală de aproximativ
2 miliarde de euro și în care muncesc aproximativ 18 milioane de persoane. De
asemenea, specialiștii au arătat că bioeconomia este un domeniu esențial pentru
stimularea creșterii în zonele rurale și de coastă.
Am conștientizat, la nivel planetar, că resursele planetei noastre se pot sfârși, de
aceea, este necesar un efort de inovare pentru a hrăni oamenii și pentru a le furniza
apă și energie curate.
Uniunea Europeană finanțează deja cercetarea, demonstrarea și punerea în aplicare a
unor soluții durabile, bazate pe incluziune și circulare, inclusiv cu 3,85 miliarde EUR
alocate în cadrul actualului program de finanțare al UE, Orizont 2020. Pentru perioada
2021-2027, Comisia a propus alocarea a 10 miliarde EUR în cadrul programului Orizont
Europa pentru alimente și resurse naturale, inclusiv pentru bioeconomie.
Planul de acțiune prezentat de Comisie se bazează pe 3 priorități: extinderea și
consolidarea biosectoarelor; dezvoltarea rapidă de bioeconomii în întreaga Europă;
protejarea ecosistemului și înțelegerea limitărilor ecologice ale bioeconomiei.

Doamnelor și domnilor, constatăm că avem la ce ne gândi, avem ce să cercetăm pentru
un viitor mai sănătos, mai sigur și chiar cu profit.
Nu am uitat că în acest loc minunat, Zizin, sărbătoriți Ziua Forestierului. Așadar, vă
urez „La mulți ani!” și vă doresc să aveți succes în tot ceea ce întreprindeți!

Vă mulțumesc!
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