Doamnelor și domnilor, bună ziua!

Vă mulțumesc pentru invitația de a fi alături de dumneavoastră astăzi, la ceas de
sărbătoare.
Bine v-am găsit și „La mulți ani!” pentru cea de a cinsprezecea aniversare a Asociației
Administratorilor de Păduri din România!
Este un eveniment care ne oferă prilejul de a ne apropia mai mult, de a înțelege mai
bine cât de importantă este colaborarea dintre reprezentanții a două sisteme de
administrare a pădurilor României. Pentru că eforturile noastre, ale celor de la Ministerul
Apelor și Pădurilor, de la Regia Națională a Pădurilor – Romsilva, și efoturile
dumneavoastră, ale celor din Asociația Administratorilor de Păduri, au la bază aceleași
principii: o gospodărire durabilă a pădurii, ocrotirea mediului înconjurător, păstrarea
acestei bogății inestimabile la cele mai bune standarde pentru a putea fi transmisă
generațiilor viitoare, ca o garanție a unei vieți sănătoase. Și nu mă refer aici numai la
sănătatea fizică, ci la tot ceea ce presupune o societate sănătoasă, aflată într-o simbioză
perfectă cu natura.
Știm cu toții că este aproape imposibil să atingem perfecțiunea, dar împreună putem
face ca lucrurile să stea din ce în ce mai bine.
Ocoalele membre ale asociației dumneavoastră administrează o parte importantă a
pădurilor din România, ceea ce presupune multe responsabilități. Dar nu sunteți singuri!
Ceea ce vreau să vă spun este că atâta vreme cât eu voi fi ministru al apelor și pădurilor,
Regia Națională a Pădurilor va fi un partener corect, deschis dialogului și colaborării.
Oricând puteți beneficia de expertiza specialiștilor Romsilva, oricând puteți cere
consultanță.
Ideea este, așa cum vă spuneam la început, să lucrăm împreună cu respect și iubire
pentru pădure, cu gândul că trebuie să fim mereu la curent cu cele mai noi descoperiri
în domeniu, cu cele mai noi abordări în ceea ce privește, de exemplu, schimbările
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climatice, care ne pun în față situații din ce în ce mai complexe și nemaiîntâlnite până
în prezent.
Am analizat programul acestui simpozion și am observat că abordați teme importante
ale zilelor noastre, ba chiar priviți în perspectivă, pe termen mediu și lung.
De această atitudine avem nevoie, indiferent de forma de proprietate asupra pădurii!

Doamnelor și domnilor, vă urez încă odată „La mulți ani!” și succes în activitatea
dumneavoastră!

Vă mulțumesc!
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