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Studiu de caz realizat de EURISY în cadrul proiectul MORE4NRG

În perioada 22-23 iunie 2009 în localitatea Haga din Olanda s-a desf urat întâlnirea organizat
de EURISY, asocia ie non-profit de institu ii europene (inclusiv Comisia European ) i agen ii
spa iale (inclusiv Agen ia Spa ial  European i Agen ia Spa ial  Român ) pentru discutarea, în
cadrul unei mese rotunde a detaliilor legate de studiul de caz pe biomas  forestier  ce urmeaz  a

fi realizat în jude ul Maramure  în cadrul
proiectului MORE4NRG aprobat spre
finan are prin programul european
INTERREG IVC. Studiul de caz
analizeaz  nevoile i strategiile a 12
regiuni din Europa, partenere în consor iul
MORE4NRG în scopul îmbun irii
strategiilor energetice. Eurisy  faciliteaz
colaborarea dintre aceste regiuni i un
num r de exper i care, pe baza unei
analize a nevoilor, practicilor i
strategiilor regionale, vor elabora
recomand ri cu privire la informa iile i
serviciile satelitare care pot ajuta regiunile

i ating  obiectivele cu impact maxim
i investi ii minime.

Obiectivele întâlnirii:

Pentru studiul de caz:
- de a contribui la definirea unei strategii regionale, specificând obiectivele, mijloacele, actorii

i guvernan a necesar  pentru ca sectorul forestier din jude ul Maramure  s  fie valorificat la
maxim atât din punct de vedere economic cât i al protec iei mediului.

Pentru masa rotund :
- de a contribui la conturarea unei viziuni comune între factorii interesa i din Maramure

implica i în resursele forestiere referitoare la exploatarea durabil  a p durilor în beneficiul
tuturor factorilor interesa i i în vederea îndeplinirii obiectivelor proprii.

Studiul de caz MORE4NRG a intrat într-o nou  faz  cu ocazia seminarului Eurisy din Haga.
Reprezentan ii jude ului Maramure , respectiv doamna Adina Dumitru din partea Consiliului
Jude ean Maramure , dl. Costel Bucur din partea Direc iei Silvice Baia Mare i dl. Vasilic
Muntean, din partea SC PLIMOB SA, s-au întâlnit cu exper i silvici i în servicii satelitare pentru
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a stabili o viziune comun  asupra modului în care biomasa forestier  local  poate fi exploatat  în
beneficiul factorilor interesa i, protejând în acela i timp p durile.

Discu iile au avut în vedere urm toarele:

§ un “diagnostic” posibil despre starea actuala în sectorul forestier în Maramures
§ contribu ia unor tehnologii inovante (bazate pe tehnici satelitare dar nu numai) la dezvoltarea

durabil  a acestui sector în Maramure
§ mecanisme europene, finantari posibile i “business models” care ar permite ca sectorul

forestier din Maramures sa beneficieze de aceste tehnologii (dintre care unele pot fi i
gratuite). De exemplu: proiecte europeene, sau cristalizarea proprietarilor privati în
cooperative (cuvantul are rezonante negative pentru noi, dar e vorba de asociatii pe baz  de
interes economic) care le-ar da mai multa putere de negociere în comercializarea lemnului i
care le-ar permita sa combine anumite resurse etc.

§ Organizarea unei demonstratii de teren

Obiectivul final ar fi implementarea acestora (prin mijloacele viabile identificate).

Posibilitatile oferite de aceste technologii sunt urm toarele:

§ pot furniza informatii cantitative i calitative, pe baza de harti satelitare electronice
actualizate permanent despre masa forestiera disponibila, starea copacilor, zonele de
defrisari (legale sau ilegale), care pot de asemenea sa includa orice alta informatie (ocupatia
solului, zone locuite, ecosisteme protejate, zone de risc etc)  pe baza careia operatorul
(directia silvica?) poate lua decizii despre unde sa acorde autorizatii de taiere, despre unde
este necesar sa replanteze copacii, pe cine sa amendeze în caz de defrisari ilegale, etc.
Avand în vedere ca pe baza acestor harti interactive ar fi posibil pentru toti cei implicati sa
aleaga tipul de informatii de care au nevoie i sa se coordoneze pe baza aceleiasi surse,
gestiunea resursei forestiere devine mult mai eficienta i bine informata. Aceasta informatie
poate de asemenea fi folosita pentru ca directia silvica (sau cei care sunt responsabili cu
vanzarea lemnului la nivel local) sa inventarieze în mod riguros i sa faca cunoscute
clientilor privati zonele în care au lemn de vanzare i starea acestuia, nu doar în
Maramures, ci i operatorilor straini – de exemplu în Finlada e o mare cerere i de lemn
brut i de reziduuri lemnoase, cum le numesc ei, pentru productia de energie. Aceasta
flexibilitate ar fi un plus din punct de vedere al competitivitatii, pentru c  operatorii
forestieri la nivel european sunt obisnuiti sa lucreze cu acest tip de instrumente.

§ Din punct de vedere logistic, exista sisteme de gestionare a productiei rationale de lemn i a
operatiunilor pe teren, de coordonare a celor care se ocupa de curatire, taiere, replantare i
în general de toate operatiunile legate de munca de teren. Aceste sisteme se bazeaza pe GPS
i imagini satelitare, deci aceasi sursa de mai sus. Dar aceste sisteme folosesc i alte

tehnologii care permit i automatizarea operatiilor de gestiune administrativa i fiscala
legate de tranzactiile cu lemn.

§ Se poate merge i mai departe, pe subiecte de biodiversitate, dac  exist  interes.

În final, s-a convenit ca exper ii Eurisy s  efectueze o vizit  pe teren în Maramure  cu ocazia
primului peer review organizat în cadrul proiectului MORE4NRG la începutul lunii septembrie.
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