
Asociaþia Forestierilor
propune reducerea
emisiilor de carbon în
sectorul construcþiilor

P
roblemele legate de
protecþia mediului
preocupã toate sec-
toarele de activitate.
România are toate
resursele - pãduri,

lemn, capacitãþi de prelucrare,
specialiºti ºi ºcoli - pentru a intra
în plutonul fruntaº al þãrilor care
fac paºi importanþi pentru redu-
cerea emisiilor de carbon în secto-
rul construcþiilor, considerã repre-
zentanþii Asociaþiei Forestierilor
din România (ASFOR). În acest
context, forestierii reitereazã pro-
gramele ºi mãsurile propuse în
documentul-program "România
verde în 10 paºi", printre care se
regãsesc: Programul "Construcþii
din lemn" - autoritãþile publice
vor realiza case pasive din lemn ºi
vor folosi minim 10% lemn în
toate construcþiile realizate din
fonduri publice; Programul "Casa
din lemn" - persoanele fizice vor fi

sprijinite financiar sã realizeze
construcþii din lemn; Programul
"Construcþii din lemn pentru o
economie verde" - persoanele ju-
ridice vor fi sprijinite pentru a rea-
liza sedii, spaþii tehnice, spaþii
pentru comerþ ºi producþie din
lemn; Reducerea cotei TVA pentru
lemnul utilizat în construcþii la
5%. Potrivit organizaþiei, legea eu-
ropeanã privind clima cere Uniu-
nii Europene sã echilibreze emi-
siile gazelor cu efect de serã pânã
în anul 2050 ºi, ulterior, sã obþinã
emisii negative: "În acest sens,
sectorul construcþiilor reprezintã
o provocare majorã. Conform pla-
nului de acþiune pentru economia
circularã din 2020, sectorul cons-
trucþiilor este responsabil pentru
peste 35% din totalul deºeurilor ºi
pentru 5-12% din totalul emisiilor
din UE. Uniunea Europeanã aratã
limpede cã produsele din lemn
pot contribui la transformarea

sectorului construcþiilor din sursã
de emisii într-un absorbant de
carbon. Promovarea produselor
de stocare a carbonului este pe
deplin compatibilã cu principiul
neutralitãþii tehnologice. Toate
aceste informaþii apar în rãspun-
sul scris al vicepreºedintelui CE
Frans Timmermans la o întrebare
a membrilor grupului italian Iden-
titate ºi Democraþie din Parlamen-
tul European cu privire la "Princi-
piul neutralitãþii materialelor de
construcþie"".

Pe de altã parte, în ianuarie
2022, Comisia pentru mediu, sã-
nãtate publicã ºi siguranþã ali-
mentarã (ENVI) a Parlamentului
European a lansat draftul raportu-
lui "O nouã strategie europeanã
pentru 2030 - Management dura-
bil al pãdurilor în Europa", în care
se aminteºte de "adoptarea unei
abordãri holistice care ia în consi-
derare multifuncþionalitatea pã-

durilor, inclusiv stocarea carbonu-
lui în biomasa forestierã ºi produ-
sele din lemn" ºi "crearea unui ca-
dru de reglementare care sã recu-
noascã amprenta de carbon mai
micã a produselor forestiere în
comparaþie cu materialele alter-
native". În viziunea specialiºtilor
ASFOR, cu ajutorul unor resurse
precum pãduri, lemn, capacitãþi
de prelucrare, specialiºti ºi ºcoli,
România are toate resursele
pentru a intra în topul þãrilor care
f ac paº i i m por t anþ i pe nt r u
reducerea emisiilor de carbon în
sectorul construcþiilor.
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