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Lemnul de foc: problemă socială/ de resursă/ de alocare

v 3,5 milioane gospodării, 11 milioane
locuitori, 5.6 tone consum mediu annual, 
19 milioane tone consum anual

h"ps://insse.ro/cms/sites/default/files/field/publica7i/volumul_de_lemn_exploatat_in_anul_2019.pdf
h"ps://insse.ro/cms/files/publica7i/CENG_publica7e_tabele.pdf

v O afacere de nivel local, sau part-Ame job pentru mici antreprenori sau proprietari de padure (Lindroos 2008; Manzone
and Spinelli 2014) (3000 intermediari)



Lemnul de foc este sursă principală de energie în gospodării

2018: 

producţia internă de biomasă
lemnoasă (lemne de foc, inclusiv
biomasă) : 14, 9 milioane tone, 
respec8v 3652ktep

Comercializat (exploatat): 
5, 6 milioanemc lemnde foc +
Extrageridin vegetaDadin  afara pădurii
(1 ,1 milioanemc)+
Extrageriin regieproprie(20 mc) ? (1,5 
mil?)

Consumul intern:14, 4 milioane
tone, respec8v 3506 ktep

hCp://roifn.ro/site/rezultate-ifn-2/

hCp://energie.gov.ro/transparenta-decizionala/strategia-energe8ca-a-romaniei-2019-2030-cu-perspec8va-anului-2050/
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Evolutia consumului de lemn de foc in gospodarii
1990-2016, mii mc

hCp://data.un.org/Data.aspx?d=EDATA&f=cmID%3aFW%3btrID%3a1231#EDATA



Structura consumului: residential; cel industrial = electricitate

Year 2017: 
Romania 

Commodity – Transaction 

Quantity, Cubic 
metres, 
thousand   

Fuelwood - Production 16,336   
Fuelwood - Imports 585   
Fuelwood - Exports 213   
Fuelwood - Transformation in electricity, CHP and heat plants 827   
Fuelwood - Consumption by manufacturing, construct. and non-fuel industry 1,313   
Fuelwood - Consumption by food and tobacco 145   
Fuelwood - Consumption by households 13,981   
Fuelwood - Consumption in agriculture, forestry and fishing 28   
Fuelwood - Consumption not elsewhere specified (other) 477   
Fuelwood - Total energy supply 16,680   
Fuelwood - Final consumption 15,800   

 
http://data.un.org/Data.aspx?d=EDATA&f=cmID%3aFW%3btrID%3a1231#EDATA 
 

UN Energy Sta-s-c Division, Annual Ques-onnaire

Fuelwood - Transforma8on in heat plants - main ac8vity producers 60
Fuelwood - Transformation in heat plants - autoproducers 59



Perspectivele gazului natural ca substituient sunt îndepărtate

• În 2030, un număr de 3,2 milioane de gospodării vor u6liza gaze naturale
(45% din total), față de 2,5 milioane în 2015 (33% din total) (0.7 mil din 3,5 
mil consumatori actuali de lemn de foc)

• Gradul de racordare al consumatorilor casnici la rețeaua de gaze: 44,2%. 

• Fezabil: o parte a consumului actual de lemne de foc va fi subs6tuită cu 
consum de gaze naturale, în special în mediul suburban și semiurban. 

• Combaterea sărăciei energe6ce: subvenționarea cheltuielilor cu 
branșamentul: serviciul public de alimentare a populației cu căldură în sistem
centralizat este atributul autorităților locale

Iuga și Dudău, 2018. Perspec6vele gazelor naturale în România și modalități de valorificare superioară a acestora, 
hRps://www.fppg.ro/perspec6vele-gazelor-naturale-in-romania-si-modalita6-de-valorificare-superioara-a-acestora/ 



Perspec'vele gazului natural ca subs'tuient sunt incerte

• absenţa reţelelor: 78% din comunele din România (71% din populaţia României) nu 
sunt racordate la gaz

• 66% din populaţie (aproxima?v 14,7 milioane de locuitori) are acces la gaz, dar
numai 44,2% sunt branşaţi la gaz - costuri prea mari de branşare

• costul încă mai redus al încălzirii pe lemne şi costurile cu racordarea caselor din 
mediul rural, chiar şi după potenţiala ex?ndere a reţelei de distribuţie; (plus 
flexibilitatea consumului)

• ajutorul pentru lemne poate ajunge la maximum 54 de lei pe lună, în ?mp ce pentru
cei care folosesc gazele naturale, sprijinul de la stat este de până la 260 de lei pe lună

hNps://www.economica.net/gaze-sa-se-incalzeasca-to?-romanii-cine-plateste-teava-pana-la-poarta-cand-lemnul-e-inca-
mai-ieSin-iar-racordarea-e-tot-scumpa_161766.html: Centrul pentru Studiul Democrației în parteneriat cu Federația
Patronală Petrol și Gaze,  ”Oportunitatea gazelor naturale în sectorul rezidenţial din România"

https://www.economica.net/gaze-sa-se-incalzeasca-toti-romanii-cine-plateste-teava-pana-la-poarta-cand-lemnul-e-inca-mai-ieftin-iar-racordarea-e-tot-scumpa_161766.html


Soluțiile stau deci nu în substituire, ci în soluții de adresare a naturii
problemei: de alocare/ de resursă/ socială

Social: 
Peste jumătate dintre locuințele din România sunt încălzite parțial în 8mpul iernii.
14,4% din gospodării au avut restanțe la facturile de u8lități în 2018 (6,6% în UE) 

“Vă permiteți să vă încălziți locuința la un nivel adecvat?”. Nu: 2010-20%; 2018-9,6%

Alocare: 
Intermediarii – 75% direct de la pădurari plus flexibilitate transport (cantitati mici, rapid, 
produs generic, în vrac)
Depozitul de lemne - nu este o opțiune (fiscalizat e mai scump) – costuri reale firma plus 

TVA, dar cu specificații

Resursă: 
Pro și contra: tocătoare în pădure, vânzare vârfuri și crăci, dar nevoie de lucrări de îngrijiri și 
curățiri și de căi de acces în arbore

Lent, dar sigur: ex8ndere resursă prin plantații înafara fondului fores8er 
Necesita modificari Legea fondului funciar ; birocrație plantare si recoltare biomasa, 
planta8i; necesită decizie recoltare biomasă pe terenuri agricole abandonate



Opțiuni
strategiceexistă

 
 Sustainable and optimal use of biomass for energy in the EU beyond 2020 
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Table 0-1  Summary of the impacts of the policy options (compared to the baseline)  

Impacts on: 
(compared to option 1 - 
baseline) 

Policy option 2  

EU biomass criteria 
for heat and power 

Policy option 3a   

SFM certification 

Policy option 3b  

Risk-based 
approach for forest 
biomass 

Policy option 4  

Energy efficiency 
requirement 

Policy option 5  

Stemwood cap 

Biomass supply and 
demand 

0.5% decline in 
biomass demand 

16% decline in 
biomass demand 

Strong shift from RES 
heat to (non-
biomass) RES 
electricity and 
biofuels 

Strong decline of 
forest biomass supply 
(under modelling 
assumptions), only 
partly offset by an 
increased use of 
agricultural biomass 

3.0% decline of 
biomass demand 

Small shift from RES 
heat to (non-biomass) 
RES electricity 

Strong reduction of 
Extra-EU import of 
forest biomass (under 
modelling 
assumptions) 

1.5% decline of 
overall biomass 
demand 

2.3% decline of 
overall biomass 
demand, in particular 
for heat production 
from biomass (-4%)  

Mainly counter-
balanced by a growth 
of (non-biomass) 
electricity 

 

Direct GHG savings +0.1% GHG savings +4.4% GHG savings +1.5% GHG savings  no impact  +1.1% GHG savings 

 

Land use change  No additional 
agricultural land use 

 
 

Reduced supply of 
forest biomass results 
in shift to energy 
crops (+1.4 Mha) 

Reduced supply of 
forest biomass results 
in shift to energy 
crops (+0.4 Mha) 

No additional 
agricultural land use 

Reduced supply of 
forest biomass results 
in shift to energy 
crops (+0.3 Mha). 

Overall investments and 
operational costs 

+€0.4bln pa increase 
in CAPEX for RES 

Combined effect of 
CAPEX+OPEX of 
+€0.3bln pa 

 

+€12.7bln pa 
increase in CAPEX for 
RES 

Combined effect of 
CAPEX+OPEX of 
+€10.0bln pa 

+€2.9bln pa increase 
in CAPEX for RES, 
minor impact on OPEX 

Combined effect of 
CAPEX+OPEX of 
+€3.0bln pa 

+€1.1bln pa increase 
in CAPEX for RES 

Combined effect of 
CAPEX+OPEX of 
+€0.6bln pa 

+€2.3bln pa increase 
in CAPEX; OPEX 
increases 

Combined effect of 
CAPEX+OPEX of 
+€3.2bln pa 

 

Support 
expenditures/household 

+0.1% (€0.06bln pa) 
increase of renewable 
energy support 

+23% (€14.0bln pa) 
increase of renewable 
energy support 

+6% (€3.6bln pa) 
increase of renewable 
energy support 

+0.3% (€0.2bln pa) 
increase of renewable 
energy support 

+4% (€2.2bln pa) 
increase of renewable 
energy support 

Sustainable and op/mal use of biomass for energy in the EU beyond 2020, 2017

•Minimum 
conversion 
efficiency 
standards for 
financing: 

•1) promote 
biomass use in 
CHP plants rather 
than electricity-
only facili/es 

• 2) promote 
biomass use in 
efficient hea/ng 
installa/ons. 



Oportunitățide dezvoltareînsectorulresidențial: 
1) reducereconsum, 2) efficiențăenerge=că, 3) transparen=zarepiață

Eficiență energe=că clădiri: (reducere consum lemn, casa de lemn pasivă energe=c)
Direc&va 2018/844/UE: parc imobiliar cu un nivel ridicat de eficiență energe&că şi

decarbonat până în 2050 (Doar 5% dintre apartamente sunt modernizate energe&c prin izolare

termică.)

Schema de sprijin pentru clientul vulnerabil (54 lei pe luna vs 240 lei pe lună)

Alocare: accesul la resursă să fie clar și echitabil – bune prac&ci de aprovizioanre cu lemn de 

foc populației există în diferite ocoale silvice

Transparen=zarea pieței: returnare TVA pe baza actului de cumpărare a lemnului de foc

Scheme de reînoire a sistemelor de încălzire (Programul Rabla pentru sobe)  –trecerea de 

la sobe cu randament de 30%,  la centrale simple, cu gazeificare, sau la termoșeminee cu

randamente de 70-90% si sisteme semi-automate sau automate de încarcare.

Arderea de lemn uscat!!!!!



Oportunitățide dezvoltareînsectorul industrial

Schema de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă - de preferat CHP 
furnizând încălzire rezidențială: CHP de capacitate mica – o piata rela1v pu1n importantă,  19% maxim
în nerezidențial DAR încă cc 0,6 mil locuitori în sisteme centralizate (înafara mun. Bucureș1)

DirecDva (UE) 2018/2001 a Parlamentului European și a Consiliului din 11 decembrie 2018 privind
promovarea uDlizării energiei din surse regenerabile.  Condiție: a cincea direcție de acțiune prevede
întărirea standardelor de sustenabilitate pentru energia produsă pe bază de biomasă – inclusiv garanția
evitării defrișărilor și a degradării habitatelor, precum și cerința ca emisiile aferente de GES să fie 
contabilizate în mod riguros.

Strategia energeDcă a României: ponderi de energie din surse regenerabile în consumul final brut de 
energie electrică (SRE – E) să treacă de la de la 41% în 2020 la 49,4%. Cri1că: lemnul nu este prevăzut
printre energiile regenerabile de dezvoltat! »InvesDţii în creşterea potenţialului de producţie a energiei
din surse regenerabile, luând în calcul atât potenţialul României pentru energia eoliană şi fotovoltaică, cât
şi pentru cea produsă în fermele eoliene offshore. »

Strategia energe1că a României 2020-2030, cu perspec1va anului 2050 
hWp://www.mmediu.ro/app/webroot/uploads/files/Strategia%20EnergeDca%20a%20Romaniei_aug%202020.pdf

http://www.mmediu.ro/app/webroot/uploads/files/Strategia%20Energetica%20a%20Romaniei_aug%202020.pdf


Concluzie: Mix de poli0ci: reducere consum, eficien0zare consum, 
eficiență energe0că, legalizare, subs0tuire

3,5 milioane gospodării au o problemă cu lemnul de foc. Cu un efort bugetar minim, 
putem schimba viața a 1,5-1,8 milioane gospodării care se încălzesc cu lemn de foc.

1. Ex0ndere rețea gaz natural: cc. 0,6 mil gospodării

2. Eficiență energe0că a clădirilor - influență marginală

3. CHP sector nerezidențial și condominium: cc. 0,6 mil gospodării și încălzire pentru 
19% dintre clădiri

4. Eficiență energe0că a sistemelor de încălzire – tranziția de la sobă la centrale: cc. 
0,6 milioane (consum nu neapărat mai mic, dar randament energe0c mai bun).

Nu suntem pentru arderea pădurilor, ci pentru uBlizarea lemnului în mod inteligent –
chiar și atunci când este ars. Punctul zero al comunicării: nu ardem lemnul pentru că
nu ne pasă, ci pentru că trebuie să ne încălzim.



bouriaud@usv.ro

University “Ștefan cel Mare” of Suceava 


