Evenimentul final FOREST: schimb de opinii și bune practici
Organizat de ALDA, Veneto Agricoltura a găzduit evenimentul final al „Forest Project” în Cansiglio
– Italia – pe 23 și 24 iunie 2022 – la biroul său „Hangar”. Acesta din urmă, mai precis, este o locație
frumoasă, construită pe locul unei foste baze militare NATO.
Mai exact, despre evenimentul în sine - au participat membrii celor patru organizații europene din
Slovenia, România și Croația care au colaborat în cadrul proiectului:
• GRM Novo Mesto – center biotehnike in turizma
• Forstliche Ausbildungsstätte Pichl
• Asociatia Nationala A Femeilor Din Mediul Rural
• Croatian Wood Cluster
Prima zi a fost dedicată analizei aspectelor de management ale proiectului, unde partenerii au
discutat rezultatele proiectului, făcând schimb de opinii despre situațiile din țările lor de origine și
au vorbit despre o posibilă cooperare viitoare.
Pe 24 iunie 2022, conferința publică finală a proiectului FOREST a început la ora 10 a.m. în
hangarul din Cansiglio. La conferință s-au alăturat aproape 40 de participanți - proprietari de
păduri, operatori și educatori.
Evenimentul a debutat cu o prezentare generală a proiectului de către Nadia Di Iulio de la ALDA și
Federico Correale de la Veneto Agricoltura, urmată de Alessandra Brigo, manager de proiect de la
ALDA și de Ana Dijan, de la Croatian Wood Cluster, care a prezentat broșura „Spre un un
curriculum silvic standard european”, elaborat în cadrul acestui proiect. Prin urmare, după cum a
ilustrat Alessandra Brigo, acest document își propune să ofere un rezumat al informațiilor și
analizelor comparative efectuate în cadrul proiectului, precum și să sugereze câteva reflecții
specifice asupra importanței îndreptării către o armonizare a educației silvice.
Totodată, Ana Dijan a demostrat și a oferit comentarii la principalele rezultate obținute în urma
analizei comparative efectuate în 5 țări (Italia, Austria, Croația, Slovenia, România).
Evenimentul final FOREST: o mare oportunitate pentru toată lumea de a face schimb de opinii,
experiențe și puncte de vedere diferite
De exemplu, rezultatele sondajului depind de țară, de cadrul său legislativ și de silvicultura de
ultimă generație. Deși sistemele de educație și formare sunt diferite în fiecare țară, rezultatele
arată că aproape jumătate dintre participanți (46%) nu sunt mulțumiți de organizarea sistemului
de învățământ, în special de numărul de ore dedicate practicii în perioada de formare. Aproximativ
60% dintre respondenți confirmă că nu sunt familiarizați cu certificatul european de ferăstrău cu
lanț, dar în același timp, majoritatea (64%) sprijină ideea introducerii certificatului european de
ferăstrău cu lanț ca cerință obligatorie în procesul de ocupare a forței de muncă. Cu toate acestea,
aproape două treimi dintre respondenți (68%) sunt în favoarea lucrătorilor cu experiență în locul
titularilor certificatelor europene de ferăstrău cu lanț la angajare.

În plus, reprezentanții regionali italieni relevanți au contribuit și ei la conferință:
• Isabella Pasutto (Regiunea Veneto) a ilustrat o privire de ansamblu asupra Sesiunii de
formare forestieră din regiunea Veneto.
• Valerio Motta Frè (Regiunea Piemont) și Pierpaolo Brenta (IPLA) au urmat cu prezentarea
unei inițiative naționale și de succes de standardizare: „Proiectul for.Italy: O experiență de
standardizare a formării forestiere la scară națională”.
În cele din urmă, partenerii de proiect au luat cuvântul începând cu Martin Krondorfer de la
Forstliche Ausbildungsstätte Pichl. El a vorbit despre siguranța în munca forestieră, explicând
instrumentele necesare pentru reducerea accidentelor din păduri, cum ar fi echipamentele pentru
lucrătorii forestieri.
•

Barbara Turk de la GRM Novo Mesto – centru biotehnike in turizma, Slovenia, a arătat o
prezentare legată de cadrul legislativ, certificări și calificări despre fiecare țară, explicând
diferențele dintre ele.

După o pauză de cafea, întâlnirea a continuat cu două discursuri ținute de Ana Vorovenci și Diana
Bacircea, de la Asociația Națională a Femeilor din Mediul Rural, axate pe includerea femeii în
silvicultură. Asociația subliniază modul în care sectorul forestier este încă considerat „o lume a
bărbaților” și este una dintre cele mai segregate activități de gen. Într-adevăr, obiectivele acestei
Asociații sunt încurajarea implicării femeilor în antreprenorialul forestier și sprijinirea femeilor în
participarea la formarea/certificarea în domeniul forestier. În cele din urmă, Ana Dijan de la
Croatian Wood Cluster a intervenit pentru a oferi o imagine de ansamblu a durabilității ca parte a
siguranței la locul de muncă.
După prânz, partenerii și participanții la conferință s-au alăturat unui tur de studiu prin pădurile
Cansiglio și au vizitat grădina botanică, ghidați de reprezentatul Veneto Agricoltura. În încheiere, o
dezbatere între participanți și partenerii proiectului FOREST a fost foarte utilă pentru toţi de a face
schimb de opinii, experiențe și puncte de vedere diferite în funcție de tema principală a
conferinței.

