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Stocul de carbon în păduri și produse forestiere din lemn

MASĂ ROTUNDĂ
Pentru un Obiectiv strategic  

Național: Pădure - Lemn



Sectorul LULUCF

Folosința terenurilor, Schimbarea Folosinței Terenurilor și Silvicultură,

fiind definit de către UNFCCC ca parte a INEGES ce contabilizează

emisiile(+)/ reținerile(-) de GES rezultate prin activitatea directă umană

asupra gestionării folosinței terenurilor, conversia terenurilor și activități

de gestionare a sectorului forestier.

UNFCCC – United Nations Framework Convention on Climate Change

INEGES – Inventarul National al Gazelor cu Efect de Sera

GES – Gaze cu efect de Sera



Sectorul LULUCF

În cadrul Inventarului Național

al Gazelor cu Efect de Seră

(INEGES), sectorul, este

reglementat de HG 590/2019.



Sectorul LULUCF

Contabilizează E(+)/ R(-) de GES ca efect direct al gospodăriri, specific fiecărei

folosințe, precum și prin conversiile de la o categorie de terenuri la alta.

• prin creșterea de biomasă, mortalitate, recolta de lemn; impactul administrării terenurilor agricole asupra
solurilor cultivate, arderea de biomasa, etc.

• despăduriri, împăduriri, artificializarea solurilor și anularea serviciilor ecositemice pe care le furnizeză, etc.

1. Păduri

2. Terenuri agricole

3. Pășuni

4. Zone umede

5. Asezări urbane

6. Alte terenuri

I. Biomasă

II. Materie organică moartă (litiera și lemn mort)

III. Sol

IV. *Produse forestiere din lemn

a. Raportare sub Convenție 

(regulamentul UNFCCC).

b. Raportare sub Protocolul 

de la Kyoto.



Sectorul LULUCF (2019)

Suprafețe Stoc carbon



Sectorul LULUCF
(2019)

1. Energie 66%

2. Procese industrial 12%

3. Agricultura 17%

4. Folosinta terenurilor, Schimbarea 
Folosintei terenurilor si Silvicultura

-27%

A. Padure -24%

G. Produse forestiere -3%

5.  Deseuri 5%

Emisii(+) GES total Romania  - incluzând sectorul LULUCF 81.5     Mt CO2

- fără sectorul LULUCF 111.7   Mt CO2

2019

# LULUCF - 30 Mt CO2

Paduri   - 26 Mt CO2

HWP      - 4   Mt CO2

2030 RO target

- 25 MT CO2



Stocul de carbon în păduri
Contribuția Pădurilor asupra reducerii emisiilor de GES se realizează:

1. Creșterea stocului de carbon:

a) a. În biomasa, lemn mort, litiera și sol;

b) b. În produse forestiere;

2. Prin efectul de substituție al produselor din lemn:

a) Prin înlocuirea materielelor ce generează emisii ridicate de GES (ciment, oțel);

b) Prin înlocuirea combustibililor fosili pentru energie;

Efectul de substituție nu este estimat direct în sectorul LULUCF fiind contabilizat în
emisiile din fiecare sector.



Dinamica producției nete de biomasă a ecosistemului (NEP) în decursul

evoluției acestora prin raportul dintre câștigul (gain) / pierderile (loss) de

carbon din producția primară brută (GPP), respectiv din respirația

(emisiile) ecosistemului (Re).

Peter S. Curtis and Christopher M. Gough, 2018

• Când GPP depășește Re, carbonul
se acumulează în biomasă și sol;

• Prin creșterea procesului de
mortalitate a arborilor și reducerea
creșterii în biomasă la arboretele
de varste înaintate, valoarea Re se
apropie de GPP iar producția netă
spre zero;

• Descompunerea arborilor morti
rezultați ca urmare a fenomelor
naturale poate conduce la
generarea de emisii nete ale
ecosistemului[1, 2]. [1] Harmon et al., 2011 

[2] Clark et al., 2018

Stocul de carbon în păduri



Stocul de carbon în păduri

Grassi, G., Fiorese, G., Pilli, R., Jonsson, K., Blujdea, V., Korosuo, A. and Vizzarri, M., Brief on the

role of the forest-based bioeconomy in mitigating climate change through carbon storage and

material substitution, Sanchez Lopez, J., Jasinevičius, G. and Avraamides, M. editor(s), European

Commission, 2021, JRC124374



Stocul de carbon în păduri

În contabilizarea E(+)/ R(-) de GES, în raportarea INEGES, se estimează
diferența anuală de stoc.

Două metode sunt recomandate în ghidul IPCC (2006):

• Prin diferența de stoc între două valori în timp a unei suprafete
comune; (stock diffrence)

• Prin diferența dintre creșterea de biomasă și pierderile de biomasă
prin recoltă, mortalitate; (gain and loss)



Stocul de carbon 
în păduri

1 m3 de lemn

metsagroup.com

0.5 t biomasă uscată

0.25 t carbon

1 t CO2

# densitatea lemnului

# fractia de carbon

# raport masa 
moleculară CO2/C

(~ 0.5)

(~ 0.5)

( - 44/12)



Stocul de carbon în păduri
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Stocul de carbon în păduri

Acuratețea identificării suprafețelor are un impact cantitativ foarte mare în 
estimarea E(+) /R(-).

Conversia suprafețelor de pădure este de departe cea mai importantă sursă 
de emisii din sectorul LULUCF.

• 1 ha de PD despădurit emite ~ 400 t CO2 (din biomasă);

• 1 ha de PD despădurit emite ~ 30 t CO2 (lemn mort, litiera);

• 1 ha de PD despădurit va emite timp de 20 ani un total de ~ 190 t CO2 (sol);

• 1 ha împădurit reține ~ 20 t CO2 /an (biomasă);

• 1 ha de pădure rămasă pădure reține net ~ 4 t CO2 /an (biomasă);

Emisiile(+) a 1 ha despădurit echivalent cu fixarea(-) a aprox. 100 ha pădure

În anul 
conversiei



Stocul de carbon în păduri

Pădure. Terenuri acoperite de vegetație forestieră având o suprafață de minim 0.25 ha,cu o
înălțime de minim 5 m la maturitate și cu o acoperire a coroanelor de minim 10%. (Anexa II din
regulamentul 841/2018)

Noul regulament LULUCF propune identificarea conversiilor terenurilor în sistem spațial explicit
în raport cu definiția asumată.

Criterii Asumat RO – UNFCCC 
Kyoto (2018)

Definitie Nationala –
Lege 46/ 2008 (2018)

Definitie IFN – FAO 
(2018)

Suprafața minima 0.25 ha 0.25 ha 0.5 ha

Acoperirea minimă a 
coroanelor

10% 40 %* 10%

Înălțime minima 5 m 5 m 5 m

Lațime minimă 20 m 20 m 20 m

Suprafața totală 6 985 700 ha 6 418 200 ha 6 985 700 ha

Tipul de acoperire Folosinta terenului Folosinta terenului Acoperirea terenului 
impreuna cu date despre 

folosinta



Identificare – Despăduriri

Excluderea cls. regenerare



Identificare – Extinderea 
naturală a pădurii, 

împăduriri.



Stocul de 
carbon in 

păduri 



Carbonul stocat în produse forestiere din 
lemn

Harwest wood products (HWP), produse forestiere din lemn se referă la
orice tip de produs din lemn rezultat prin recoltarea lemnului pe picior
din păduri.

http://www.fao.org/faostat/en/#data/FO

IPCC clasifică în 3 categ. “half-life”
# Roundwood 35 ani
# Wood panels 25 ani
# Paper and paperboard 2 ani

#Diferenta (lemnul de foc) se consideră oxidare instantanee în
anul recoltării

http://www.fao.org/faostat/en/#data/FO


Descrierea datelor FAOSTAT pentru estimarea producției din lemnul exploatat

Transformarea volumului de lemn din produsele forestiere în carbon prin utilizarea
factorilor de conversie.

Carbonul stocat în produse forestiere din lemn



Comparație valoare recoltă anuala și volumul de lemn folosit în 
HWP



Carbonul stocat în produse forestiere din lemn



Carbonul stocat în produse forestiere din lemn

Creșterea stocului de carbon în produse forestiere din lemn se

realizează:

1. Prin creșterea volumului de lemn diponibil a fi procesat în

industrie pentru producerea de materiale și bunuri;

Dar: Creșterea inflow –> creșterea recoltei –> scăderea stocului de carbon în păduri

Pilli et al. (2017) arată că o creștere a recoltei cu 20% (până 2030) -> crestere a

stocului de C în HWP cu 8% -> în final la o scădere a stocului fixat în păduri cu 37%.

2. Prin promovarea de produse din lemn cu un ciclu de viață mai

mare;



TUDOSE Nicu Constantin



Concluzii

Creșterea cantității de carbon fixat în păduri

1. Cresterea suprafețelor împădurite;

2. Menținerea recoltei la un nivel sustenabil;

3. Conversia volumului de lemn recoltat în produse forestiere din lemn 
cu o perioadă cât mai lungă de viață.


