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Certificarea managementului
forestier
– moft sau necesitate?
Administraþia Parcului Natural Munþii Maramureºului a
organizat pentru prima datã în judeþul Maramureº, în colaborare cu WWF România, o prezentare a conceptului de
certificare a pãdurilor. Sesiunea a avut loc în data de 30
martie 2006 ºi s-a adresat administratorilor de pãduri, proprietarilor ºi firmelor care activeazã în domeniul forestier.
Apariþia conceptului de certificare a modului de gospodãrire a pãdurilor este legat de urmãtoarele aspecte:
•
Preocuparea privind distrugerea pãdurilor ºi utilizarea neraþionalã a acestora la nivel mondial;
•
Impactul despãduririlor asupra:
– Mediului inconjurator
– Mediului social
– Biodiversiãþii
– Solului ºi apei
– Încãlzirii la nivel global, etc.
•
Presiunea crescândã asupra industriei forestiere pentru includerea valorilor
sociale ºi de mediu.

Ce reprezintã?
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• un instrument de marketing prin care se
rãsplãteºte buna gospodãrire a pãdurilor;
• faciliteazã pãtrunderea pe piaþã a lemnului
provenit din pãduri gospodãrite durabil.

MEDIU

Mecanismul certificãrii
În concluzie, certificarea pãdurilor
este o acþiune de dorit în condiþiile în care:
•

consideraþi cã modul de
administrare a pãdurii poate
fi îmbunãtãþit la nivelul la
care sã poatã fi recunoscut
internaþional;

•

nu sunteþi mulþumit de modul cum se valorificã lemnul în
prezent;

•

nu aveþi certitudinea pieþelor
de desfacere în viitor;

•

veniturile obþinute în urma
certificãrii acoperã costurile
asociate acesteia;

Cãutãm biolog
În luna mai a acestui an administraþia
parcului a încercat din nou recrutarea
unui nou membru. Avem nevoie de
un nou coleg, ºi prin urmare dacã eºti
biolog, ai abilitãþi de comunicare, te
pasioneazã muntele ºi natura, vrei sã
faci parte dintr-o echipã tânãrã ºi dinamicã ºi consideri cã ºtiinþa are nevoie
ºi de aportul tãu, contacteazã-ne pe
e-mail sau prin pagina de web www.
muntiimaramuresului.ro ºi o sã-þi dãm
ºi alte amãnunte.

Eficienþa energeticã
în PNMM
Proiectul privind soluþii de eficienþã energeticã în patru ºcoli de pe raza parcului a continuat ºi în aceastã
perioadã cu trei evenimente importante ºi anume:
•
•

întãlnirea tuturor factorilor interesaþi ºi crearea
grupului de lucru local pentru implementarea
proiectului;
efectuarea mãsurãtorilor pentru elaborarea

•

proiectelor tehnice de execuþie;
finalizarea studiilor de fezabilitate;

Curãþenie la noi acasã
De bun simþ toatã
lumea are nevoie.
Puþini îl au ºi fiecare
crede cã îl are. Benjamin Franklin
În data de 13 mai
a.c. administraþia
parcului a fãcut
apel la bunul simþ
al locuitorilor de pe
malurile Viºeului.
S-au alãturat
apelului nostru aproape 200 de oameni care au demonstrat cã le
pasã unde trãiesc
ºi sunt dispuºi
sã facã multe
în acest sens.
Le mulþumim ºi
pe aceastã cale
ºi sperãm cã
împreunã vom
reuºi sã creãm un
mediu mai curat.
Entuziasmul
adolescenþilor ºi
al profesorilor lor
a fost de-a dreptul
debordant, arãtând
cã avem o educaþie
sãnãtoasã, pe care
ne putem baza în
încercarea noastrã
de a ridica ºtacheta
nivelului de trai.

Parcul Natural Munþii
Maramureºului
– peste hotare
Parcul nostru începe sã-ºi facã simþitã prezenþa în
Europa. În perioada 1-3 iunie 2006 ºeful parcului, d-l
Costel Bucur, a participat la conferinþa internaþionlã
a ariilor protejate din Alpi ºi Carpaþi, prezentând
frumuseþile ºi valorile maramureºene într-un cadru
festiv. Manifestarea a avut loc în Slovacia, în cadrul
Parcului Naþional Mala Fatra.

Numeroase multumiri:
Sistemului de Gospodãrire a Apelor Maramureº, Liceului Teoretic “Bogdan Vodã”
Viºeu de Sus -director Andreica Dumitru, Cluburilor Ecologice de
la Colegiul Naþional “Gheorghe ºincai” Baia Mare ºi Grupul ºcolar
“Aurel Vlaicu” Baia Mare, precum ºi autoritãþilor locale.
Cele mai adânci mulþumiri le adresãm însã celor care au perceput
în mod correct acþiunea noastrã ºi au hotãrât sã schimbe ceva în
comportamentul lor, dându-ºi seama cã râurile au cu totul alte
roluri decât cel
de a colecta
resturile noastre
menajere.
Acþiuni de acest
fel vor mai fi
organizate în
speranþa cã nu
vom fi consideraþi niciodatã
nebuni în sensul
dat de Einstein
în citatul de mai
jos.
Nebunie: sã faci acelaºi lucru iar ºi iar aºteptându-te ca rezultatul
sã fie diferit. Albert Einstein

Noi propuneri de
proiecte
Apropiata integrare a României în Uniunea
Europeanã se constituie ºi într-o oportunitate de accesare a numeroase fonduri
pentru protejarea mediului. În acest sens,
administraþia parcului a scris trei propuneri
de proiecte care ar putea primi finanþare din
fondurile structurale al UE. Douã dintre ele
au fost selectate de cãtre Agenþia Regionalã de Protecþia Mediului, fiind susþinute
în cadrul unui seminar desfãºurat la Târgu
Neamþ în perioada 27-29 iunie a.c.

S-au constituit
consiliile ºtiinþific
ºi consultativ
Prin ordinul Ministrului Mediului ºi Gospodãririi Apelor nr. 563/06.06.2006 a fost
constituit Consiliul ºtiinþific al PNMM iar
prin ordinul 570/06.06.2006 consiliul consultativ. Prima întâlnire a celor douã consilii se
va desfãºura în trimestrul urmãtor.

Oportunitãþi de servicii ecoturistice pentru
comunitãþile din parc.
O echipã formatã din patru jurnaliºti
britanici a vizitat o parte a Parcului
Natural Munþii Maramureºului, fiind
extrem de plãcut impresionaþi de
peisajele întâlnite ºi de activitãþile
tradiþionale încã vii.
Echipa va promova imaginea parcului
în câteva publicaþii – între cetãþenii
britanici existând un real interes de a
vizita eºantioane de naturã nealteratã ºi activitãþi tradiþionale – ºi se vor
crea astfel numeroase oportunitãþi de
a oferii servicii potenþialilor turiºti.

