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Introducere 

 
Proiectul de Împădurire a terenurilor degradate se referă la 6496 ha, din care 6033 ha vor fi efectiv 
împădurite1. Terenul este proprietatea statului şi administrat ca fond forestier de către Regia 
Naţională a Pădurilor, care este o companie autonomă de nivel naţional. 
 
Proiectul conduce la sechestrarea netă de gaze cu efect de seră (GHG – Green House Gases), în 
covârşitoare parte dioxid de carbon (CO2), care va fi absorbit din atmosferă şi stocat ca şi carbon 
organic atât în biomasa sub şi supraterană cât şi în sol. Alte emisii din proiect, respectiv oxid de 
azot (N2O)vor fi cuantificate prin monitorizare.      
Progresul în acumularea carbonului (dioxidului de carbon atmosferic) în urma desfăşurării 
activităţilor în cadrul  proiectului de împăduriri se cuantifică prin monitorizare. 
 
Sechestrarea de carbon trebuie să fie estimată cu acurateţe şi mare precizie pentru a asigura 
integritatea mediogenă a proiectului şi pentru a genera plăţile de către partener (Prototype Carbon 
Fund). Acest obiectiv poate fi realizat prin stabilirea corectă a unui nivel de referinţă (project 
baseline), care este scenariul fără proiect2. In cazul acestui proiect, nivelul de referinţă este o 
proiecţie în viitor a stocului iniţial de carbon (stocul de carbon din teren înaintea pregătirii 
terenului). Adiţional, un plan de monitorizare adecvat trebui implementat, care stabileşte cum 
cantitatea de carbon sechestrată proiect este măsurată, cum datele trebuie să fie analizate şi în cele 
din urmă transmise la Fondul de Carbon pentru a genera plăţile. Convenţia Cadru a Naţiunilor 
Unite pentru Schimbare Climatică (UNFCCC) şi Protocolul de la Kyoto al UNFCCC impun 
aceste condiţii pentru ca proiectele să genereze reduceri de emisii eligibile şi conversia lor în 
unităţi de reduceri de emisii (ERU) potrivit articolului 6 al Protocolului de la Kyoto (activităţi de 
implementare comună). 
 
Acest plan de monitorizare se bazează pe informaţiile cuprinse în „Romania Afforestation of 
Degraded Agricultural Land Project: Baseline Study, Emission Reduction Projections and 
Monitoring Plans”, realizat de Sandra Brown, Henry Phillips, Malina Voicu şi Vasily Kostyushin, 
în mai 2002, ca şi pe informaţiile furnizate de Serviciul Regenerarea Pădurilor din Regia 
Naţională a Pădurilor. Planul de monitorizare a fost realizat de Institutul de Cercetări şi Amenajări 
Silvice, supervizat de Regia Naţională a Pădurilor, şi revizuit de Sandra Brown de la Winrock 
International şi Benoit Bosquet de la Banca Mondială/PCF.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
1 Pe diferenţa de suprafţă inclusă în proiect se prezervă tipurile de vegetaţie existentă, activitate care nu este luată în 
calculul reducerilor de emisii (reduceri de emsii sau ERU).   
2 In cazul acestui proiect, scenariul de referinţă a fost considerat rata curentă de împădurire, aşa fel încât nivelul de 
referinţă pentru carbon a fost considert egal cu stocul de carbon în absenţa proiectului. Nu s-a încercat estimarea 
pierderilor de carbon din sol datorate activităţilor din proiect. De asemenea s-a presupus că în absenţa proiectului nu 
s-ar fi sechestrat carbon şi că terenul ar fi fost în regim de constanţă de schimb de gaze cu atmosfera. 
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PAŞI ÎN STABILIREA ŞI IMPLEMENAREA PLANULUI DE MĂSURARE ŞI 
MONITORIZARE A PROIECTULUI DE ÎMPĂDURIRE 

 
A. Stabilirea nivelului de referinţă - Scenariul de referinţă a fost stabilit în raportul 

„Romania Afforestation of Degraded Agricultural Land Project: Baseline Stud, Amission 
Reduction Projections and Monitoring Plans”, realizat de Sandra Brown, Henry Phillips, Malina 
Voicu şi Vasily Kostyushin, datat 2002. O nouă schema de estimare a stocului va fi abordată 
comparativ cu cea evidenţiată în studiul nivelului de referinţă dată fiind reducerea suprafeţei totale 
a proiectului în perioada parcursă. În scopul stabilirii nivelului iniţial de carbon, cât şi pentru 
efectuarea  monitorizării vor fi  amplasate suprafeţe permanente de monitorizare. 

 
B. Stratificarea proiectului -   Tipul de sol ca şi folosinţa anterioară a terenului determină 

cantitatea iniţială de carbon în sol, ca şi potenţialul de acumulare a carbonului. Folosinţa 
terenurilor la preluarea lor în fond forestier este prezentată în tabelul 1.  

 
Tabelul 1. Utilizarea terenului anterior proiectului 

 
Judeţ Folosinţa terenului Tip de sol 

Păşune Arabil Vii/Livezi Abandonat Nisipos Aluvial Cernoziom
Vaslui 270 0 0 0 154 0 116 
Mehedinţi 118 7 0 25 35 0 115 
Galaţi 0 0 0 192 192 0 0 
Tulcea 270 0 0 468 304 0 434 
Olt 434 596 0 0 513 517 0 
Dolj 236 1,592 240 32 2,100 0 0 
Brăila 0 237 0 2,011 180 2,011 57 
Total 
(6033 ha) 

633 2,432 240 2,728 3,478 1833 722 

   
Stratificarea realizată se bazează pe informaţiile furnizate de administratorul anterior al 

terenurilor, dar o situaţie exactă a folosinţelor la data transferului lor către RNP va fi foarte bine 
cunoscută prin completarea fişei Suprafeţelor plantate din Anexa 1. Adiţional tipurilor de soluri şi 
folosinţei anterioare a terenurilor, stratificarea şi schema de recoltare probe va fi de asemenea 
dependentă şi de compoziţia de regenerare.   

 
B. Identificarea depozitelor şi surselor de gaze cu efect de seră – Proiectul conduce 

la: 1) stocare de CO2 (sau C) atât în sol cât şi în biomasă şi 2) emisii de CO2 rezultate prin 
consumul de combustibili, ca şi emisiile ocazionate de fertilizarea datorată culturilor intercalate 
(N2O). 

 
C. Designul schemei de recoltare probe şi metode – care stabileşte numărul de 

suprafeţe permanente de monitorizare necesare bazat pe variabilitatea solului şi acumulării de 
biomasă, procedurile pentru stabilirea în teren a suprafeţelor permanente de monitorizare şi 
metodele de teren şi laborator pentru măsurarea şi monitorizarea schimbării stocului de carbon.  

 
D. Aplicarea planului de monitorizare – stabileşte programul de monitorizare, 

mijloacele şi căile de monitorizare şi măsurile de asigurarea şi controlul calităţii.   
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I. CALCULUL NUMĂRULUI OPTIM DE SUPRAFEŢE DE MONITORIZARE   
 
Pentru stabilirea nivelului de referinţă al stocului de carbon şi detectarea schimbării 

stocului prin acumulare datorită proiectului este, mai întâi, necesară optimizarea numărului de 
suprafeţe permanente de monitorizare (denumite de acum înainte SPM), în raport cu folosinţa 
anterioară a terenului, coeficienţii de variaţie ai parametrilor urmăriţi (tipuri de soluri, conţinutul 
de carbon în sol, variaţia biomasei pe specii, etc) si precizia dorită. Numărul optim de SPM este 
mai întâi calculat separat pentru sol şi biomasă, iar cel mai mare dintre ele este considerat ca 
acoperitor pentru ambele tipuri de componente ecosistemice, şi reprezintă numărul final de SPM 
pentru monitorizarea  proiectului.   

  
I.1 Calculul numărului de SPM în raport cu vegetaţia forestieră 
 
Dată fiind eterogenitatea staţională a suprafeţelor de împădurit din proiect (variabilitate 

climatică, tipuri de soluri), întinderea geografică a proiectului, posibila eterogenitate a 
materialului genetic de împădurire este, în mod evident, nevoie de o optimizare a necesarului de 
suprafeţe permanente de monitorizare, determinant fiind şi costul lucrărilor de monitorizare (care 
trebuie sa fie minim pentru o precizie maximă).  

 
Este important unde se vor amplasa aceste suprafeţe de probă. Instrumente statistice 

specifice sunt utilizate pentru estimarea schimbării stocului de carbon dintr-un număr foarte mare 
de situaţii din teren, pe baza unor situaţii considerate reprezentative. Reprezentativitatea este 
asigurată prin stratificarea perimetrelor din întregul proiect după criteriul claselor de producţie 
potenţial realizabile  al speciilor plantate. În cazul de faţă variabilitatea stocului de carbon din 
vegetaţie şi sol a fost surprinsă separat pentru fiecare perimetru în parte.   

 
Este necesară o recalculare a numărului de suprafeţe permanente de monitorizare necesare 

faţă de cel calculat anterior în studiul nivelului de referinţă, dată fiind modificarea structurii 
proiectului pe specii şi a întregii suprafeţe a proiectului. Procedeul de calcul este sondajul optim 
stratificat1, care generează numărul optim de suprafeţe permanente de monitorizare a vegetaţiei 
forestiere. Pentru nivele diferite de eroare asumate (eroarea admisă de  5; 7.5 şi 10 %), la o 
probabilitate de asigurare de 95 % şi mărimea suprafeţelor permanente de 200 m2 s-a calculat 
distribuţia  suprafeţelor de monitorizare pe specii / judeţe / clase de producţie (rezultate ce 
uşurează amplasarea în teren a SPM). În calcule s-au folosit coeficienţi de variaţie ai volumului 
arborilor stabiliţi prin măsurători directe în studiul nivelului de referinţă (Robinia III-17,7 %; 
Robinia IV-36% Populus 46 %) în plantaţii realizate în condiţii similare celor din proiect, iar 
pentru celelalte cazuri s-au estimat în funcţie de numărul, de arbori la hectar, cu formula de calcul 
a variaţiei volumului pe parcele (Giurgiu, 1972). 

s % = 
n

117
, unde n – nr. de puieţi / ha 

a) pentru salcâm  (iniţial 5000, la 5 ani – momentul prim de monitorizare n = 4700)   s % = 
38,32 

b) pentru foioase (iniţial 6700; la momentul prim de monitorizare n = 6000); s % = 31,96. 
 
 
 Astfel numărul de suprafeţe necesar pentru monitorizarea vegetaţiei este prezentat în 

tabelul 2. 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Giurgiu V., Metode ale statisticii matematice aplicate în silvicultură, Edt. Ceres, 1972 
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Tabelul 2. Calcularea numărului de SPM pentru vegetaţie 
Specia principală în 
formula de împădurire 

Judeţ/ocol 
Suprafaţa ocupată 

(ha) 
Numărul de SPM 
Calculat (rotunjit) 

Gorun Brăila (Ianca) 0 0 
Brăila (L.Sărat) 0 0 
Brăila (Brăila) 0 0 
Vaslui 0 0 
Vrancea 0 0 
Tulcea 0 0 
Olt 0 0 
Dolj 0 0 
Mehedinţi 100 3 

Salcie Brăila (Ianca) 0 0 
Brăila (L.Sărat) 277.5 12 
Brăila (Brăila) 33 1 
Vaslui 0 0 
Vrancea 0 0 
Tulcea 0 0 
Olt 0 0 
Dolj 0 0 
Mehedinţi 0 0 

Salcâm 100% 
Sc III 

Brăila (Ianca) 0 0 
Brăila (L.Sărat) 0 0 
Brăila (Brăila) 0 0 
Vaslui 54 1 
Vrancea 76 1 
Tulcea 0 0 
Olt 0 0 
Dolj 1322 22 
Mehedinţi 22 0 

Salcâm 75% 
Sc IV 

Brăila (Ianca) 0 0 
Brăila (L.Sărat) 0 0 
Brăila (Brăila) 0 0 
Vaslui 77 3 
Vrancea 75 2 
Tulcea 47 1 
Olt 0 0 
Dolj 0 0 
Mehedinţi 0 0 

Salcâm 50% 
Sc V 

Brăila (Ianca) 21 1 
Brăila (L.Sărat) 0 0 
Brăila (Brăila) 0 0 
Vaslui 0 0 
Vrancea 0 0 
Tulcea 0 0 
Olt 0 0 
Dolj 125 3 
Mehedinţi 0 0 
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Specia principală în 
formula de împădurire 

Judeţ/ocol 
Suprafaţa ocupată 

(ha) 
Numărul de SPM 

calculat 
Sălcioara Brăila (Ianca) 12 0 

Brăila (L.Sărat) 0 0 
Brăila (Brăila) 0 0 
Vaslui 15 0 
Vrancea 4 0 
Tulcea 43 1 
Olt 495 15 
Dolj 167 5 
Mehedinţi 0 0 

Stejar brumăriu  Brăila (Ianca) 86 3 
Brăila (L.Sărat) 0 0 
Brăila (Brăila) 0 0 
Vaslui 71 2 
Vrancea 0 0 
Tulcea 440 13 
Olt 184 6 
Dolj 244 7 
Mehedinţi 0 0 

Plopi indigen  Brăila (Ianca) 0 0 
Brăila (L.Sărat) 740 32 
Brăila (Brăila) 351 16 
Vaslui 4 0 
Vrancea 0 0 
Tulcea 0 0 
Olt 192 8 
Dolj 168 7 
Mehedinţi 0 0 

Cer Brăila (Ianca) 0 0 
Brăila (L.Sărat) 0 0 
Brăila (Brăila) 0 0 
Vaslui 0 0 
Vrancea 0 0 
Tulcea 8 0 
Olt 49 1 
Dolj 0 0 
Mehedinţi 0 0 

Glădiţă 50% 
(asimilată cu Sc IV) 

Brăila (Ianca) 27 1 
Brăila (L.Sărat) 0 0 
Brăila (Brăila) 0 0 
Vaslui 21 1 
Vrancea 26 1 
Tulcea 51 1 
Olt 0 0 
Dolj 0 0 
Mehedinţi 0 0 
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Specia principală în 
formula de împădurire 

Judeţ/ocol 
Suprafaţa ocupată 

(ha) 
Numărul de SPM 

calculat 
Glădiţă 100% 
(asimilată cu Sc III) 

Brăila (Ianca) 12 0 
Brăila (L.Sărat) 18 1 
Brăila (Brăila) 0 0 
Vaslui 0 0 
Vrancea 0 0 
Tulcea 0 0 
Olt 64 2 
Dolj 92 3 
Mehedinţi 0 0 

Frasin  Brăila (Ianca) 0 0 
Brăila (L.Sărat) 7 0 
Brăila (Brăila) 0 0 
Vaslui 13 0 
Vrancea 2 0 
Tulcea 124 4 
Olt 0 0 
Dolj 28 1 
Mehedinţi 0 0 

Arbuşti Brăila (Ianca) 0 0 
Brăila (L.Sărat) 0 0 
Brăila (Brăila) 0 0 
Vaslui 9 1 
Vrancea 0 0 
Tulcea 0 0 
Olt 1 0 
Dolj 0 0 
Mehedinţi 2 0 

Pin Brăila (Ianca) 0 0 
Brăila (L.Sărat) 0 0 
Brăila (Brăila) 0 0 
Vaslui 22 1 
Vrancea 8 1 
Tulcea 0 0 
Olt 0 0 
Dolj 0 0 
Mehedinţi 0 0 

 
I.2 Coeficienţii de variaţie ai conţinutului de carbon din sol şi calculul numărului 

minim de suprafeţe de monitorizare necesare 
 
Datele rezultate din prelevarea probelor din teren pe durata campaniei de teren efectuată în 

cadrul stadiului de bază sunt insuficiente pentru conturarea unei nivel de referinţă ferm statistic (al 
stocului iniţial de carbon în sol) datorită numărului redus de probe de sol recoltate.  Totuşi, ele 
dovedesc necesitatea luării în calcul a stocului de carbon acumulat în sol pe durata proiectului ca 
urmare a efectuării împăduririi.  

 
Tabelul 3 evidenţiază stocul de carbon în sol în plantaţiile existente eşantionate, dar şi din 

terenurile din imediata lor apropiere, luate ca reprezentative d.p.d.v. al solului, speciilor şi vârstei 
plantaţiilor. Compararea între teren descoperit şi teren împădurit  sugerează impactul proiectului 
prin sechestrarea de carbon în sol. Tabelul 3 arată de asemenea şi semnificaţia diferenţei dintre 
perechi. Aşa cum a reieşit, diferenţele sunt semnificative statistic pentru toate perechile cu 
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excepţia primei (teren descoperit –plantaţie de salcâm de 6 ani). Tabelul sugerează că pe măsură 
ce vârsta plantaţiilor creşte diferenţele dintre stocurile de carbon acumulate în sol devin statistic 
semnificative şi asigură rezultatele.  

 
Tabelul 3. Stocul de carbon în eşantioane reprezentative 

Tip de folosinţă teren  Conţinut de carbon 
in sol (t/ha)* 

Nivelul de semnificaţie 
calculat  

Plantaţie Robinia 6 ani 18,7 NS (nesemnificativ) 
Teren agricol vecin Robinia 6 ani 18,8 
Plantaţie Robinia 12 ani 24,9 * 

(diferenţe semnificative) Teren agricol vecin Robinia 12 ani 18,8 
Plantaţie Robinia 28 ani 28,5 * 

(diferenţe semnificative) Teren agricol vecin Robinia 28 ani 17,6 
Plantaţie Populus 15 ani 62,9 * 

(diferenţe semnificative) Teren abandonat/păşunat vecin Populus 15 ani 53,5 
Plantaţie Quercus 15 ani 81,4 * 

(diferenţe semnificative) Teren abandonat/păşunat vecin Quercus 15 ani 61,5 
 
Acumularea de carbon în sol este evidentă statistic după vârsta de 10 ani a plantaţiilor, ca 

urmare se va face monitorizarea primă a stocului de carbon acumulat în sol cu ocazia celei de-a 
doua monitorizări a proiectului (când plantaţiile ating vârsta de 10 ani). Coeficienţii de variaţie1 
obţinuţi servesc la stabilirea numărului de suprafeţe permanente de monitorizare necesare 
asigurării statistice a rezultatelor.  

Determinările efectuate în studiul nivelului de referinţă oferă coeficienţii de variaţie pentru 
stocul de carbon (pe 30 cm adâncime), pentru toate tipurile de folosinţe şi soluri semnificative ca 
suprafaţă în proiect, aşa cum este evidenţiat în Tabelul 4. 

 
Tabelul 4. Coeficienţii de variaţie ai conţinutului de carbon în sol 

Tip de sol Folosinţa terenului Coeficienţii de variaţie (CV) a conţinutului de 
carbon din sol, potrivit (BLS) în 

% (numărul de probe utilizat la stabilirea CV ) 
Psamosol3 Păşunat N/A 

Arabil 14,3 (8) 
Vii/livezi 13,6 – 21,5 – 25,9 (8-10) 
Abandonat 39,4 (8) 
Parcela muzeu SCCPN 
Dăbuleni 

45 (8) 

Aluvial4 Păşunat 42,8 (8) 
Arabil N/A 
Vii/livezi N/A 
Abandonat N/A 

Cernozio
m5 

Păşunat 9 (8) 
Arabil N/A 
Vii/livezi N/A 
Abandonat 18,3 (8) 

TOTAL N/A 
N/A - nemăsurat 

                                                 
1 CV – coeficienţii de variaţie sunt măsură a variabilităţii, calculat ca raport dintre medie şi abaterea standard a unui 
şir de date 
3 Sol nisipos 
4 Sol de luncă de-a lungul Dunării sau râurilor interioare 
5 Cernoziom este o grupă de soluri zonale din zonele silvostepice, care este de aşteptat să fie pe majoritatea 
suprafeţelor incluse în proiect 
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Contrar vegetaţiei, care este monitorizată în timp, aceeaşi probă de sol nu poate fi 

monitorizată în timp. În schimb, la fiecare recoltare de probe o nouă probă se colectează prin 
metode destructive, iar analiza presupune scăderea a două seturi de probe una din alta, ceea ce se 
poate asocia cu erori însemnate. Pentru a ilustra conceptul  presupunem că stocul de carbon din 
sol reprezintă o colectare secvenţială de probe. De importanţă în stabilirea numărului optim de 
suprafeţe de probă necesare pentru a detecta o schimbare a stocului din sol cu o probabilitate de 
acoperire de 95 % nu este numărul de puncte (de recoltare) care face ca o diferenţă să fie 
semnificativă, ci mai degrabă ce număr de puncte este necesar pentru ca să se obţină diferenţe 
semnificative (ţintă) de  1,2,3, etc t/ha. Pentru a realiza aceste calcule, date referitoare la plantaţii 
şi terenuri degradate se folosesc. În tabelul 5 este evidenţiat numărul necesar de probe pentru a 
face semnificativă anumite diferenţe. 

 
Tabelul 5. Numărul de SPM calculat în raport cu solul 
Diferenţa ţintă 

(tC/ha) 
Numărul de suprafeţe necesar 

Salcâm 
s* = 3,9 

Plopi indigeni 
s = 18,1 

Stejari 
s = 5,1 

1 - 69 - 
2 3 130 5 
3 4 - 7 
4 8 - 14 
5 23 - 29 

*Abaterea standard 
   

De aceea pentru o diferenţă de 2 tC/ha avem nevoie de 3 SPM la salcâm şi 5 SPM la stejari. 
Pentru a evidenţia schimbarea stocului cu 1 tC/ha la plopi, cu acoperire statistică maximă, avem 
nevoie de 69 SPM.  
De reţinut este volumul de reduceri de emisii rezultat din acumularea în sol în urma activităţilor 
din proiect este în mod conservativ limitat la diferenţa dintre limita superioară a intervalului de 
încredere al mediei din momentul inferior de monitorizare şi limita inferioară a intervalului de 
încredere al mediei la momentul superior de monitorizare (pentru detalii anexa 2 şi 6). 

 
I.3 Stabilirea numărului total de suprafeţe permanente de monitorizare 
 

Numărul total de suprafeţe permanente de monitorizare este impus de necesitatea de 
monitorizare a vegetaţiei care solicită un număr mai mare de suprafeţe amplasate, potrivit 
Tabelului 6. 

Tabelul 6: Numărul de SPM necesare în întregul proiect 
Specia Numărul minim calculat de 

suprafeţe permanente de 
monitorizare pentru …. 

Număr optim de SPM (eroare 
admisă de 5 %, probabilitate de 
acoperire de 95 %) cu recoltarea 
comună de probe vegetaţie şi sol 

Număr total 
recomandat de SPM 

de amplasat 
(numărul optim + 10 %)vegetaţie sol 

Gorun 3 29 3 3 
Cer  1 1 1 
Stejar brumăriu 28 28 31 
Frasin 5 5 5 
Arbuşti  1 1 1 
Salcie 12 69 12 13 
Plop  57 57 63 
Salcâm 100 22 23 22 24 
Salcâm 75 6 6 6 
Salcâm 50 4 4 4 
Glădiţa 100 6 6 6 
Glădiţa 50 4 4 4 
Sălcioara 19 19 21 
Pin  2 2 2 2 

Total 167 123 167 184 
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 Astfel se vor instala 184 suprafeţe permanente de monitorizare (SPM) în raport cu care se 

va stabili nivelul de bază, ca şi acumularea de carbon după implementarea proiectului (stocul de 
carbon din vegetaţie, litieră şi sol) potrivit programului de monitorizare.  

Aceste 184 SPM vor fi amplasate înainte de sfârşitul lui 2004 şi georeferenţiate  prin 
coordonate GPS.       

Dacă în urma primei monitorizări (anul 5 al proiectului) se constată o variabilitate mai 
redusă sau mai mare se poate studia necesitatea reducerii sau măririi numărului de suprafeţe 
permanente de monitorizare (SPM). 

De asemenea un număr adiţional de SPM vor fi amplasate în parcelele (unităţile 
amenajistice) atinse de incendii de pădure pentru a surprinde în analiză efectul incendiului asupra 
schimbării stocului de carbon.   

 
Pentru a stabili numărul de SPM necesare pentru fiecare specie plantată în fiecare judeţ, 

mărimea suprafeţei ocupată de acea specie (în ha) este împărţit la numărul de SPM calculate 
pentru acea specie.  

 
Tabelul 7. Suprafaţa de teren arondată unei SPM pentru fiecare specie în întreg proiectul 
 

Specia principală Suprafaţa 
totală din 
proiect pe 

specii 

Numărul 
necesar de 

SPM pe specii

Suprafaţa de 
teren arondată 

unui SPM 

Quercus petraea 100 3 33 
Quercus cerris 57 1 57 

Quercus penduculiflora 1025 31 32 
Fraxinus sp. 174 5 35 

Shrubs  12 1 12 
Salix sp. 310.5 13 24 

Populus sp. 1456 63 23 
Robinia 100% 1474 24 61 
Robinia 75% 199 6 33 
Robinia 50% 146 4 36 

Gleditschia  100% 187 6 31 
Gleditschia 50% 126 4 31 

Eleagnus sp. 737 21 35 
Pinus sp  30 2 15 

Total 6033 184  
 
 
I.4 Alocarea SPM în unităţile amenajistice 
 
De exemplu, suprafaţa acoperită cu salcie este de 310.5 ha în întregul proiect, ceea ce 

solicită 13 SPM. Împărţind suprafaţa totală ocupată la numărul de SMP necesar pentru aceea 
specie, se obţine suprafaţa de 24 ha arondată unei SPM. Aceasta însemnă ca fiecare parcela de 
cca. 24 ha trebuie să aibă 1 SPM. Apoi SPM-urile sunt alocate suprafeţelor împădurite astfel: se 
alege o parcelă la întâmplare de unde se porneşte alocarea SPM pentru suprafaţa ocupată cu acea 
specie. Dacă parcela respectivă are mai mult de 24 ha (dar mai puţin decât dublul, respectiv 48 ha) 
în acea suprafaţă se amplasează 1 SPM. Dacă suprafaţa este mai mică, atunci se adună cu 
suprafaţa parcelei următoare şi dacă suma lor este egală sau mai mare decât 24 atunci în cea de-a 
doua parcelă se amplasează 1 SPM (1 SPM dacă suprafaţa cumulată este mai mare decât 24 şi mai 
mică decât 48, sau 2 SPM dacă suprafaţa cumulată este mai mare de 48 ha şi mai mică decât 72 
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ha) şi aşa mai departe, aşa cum este ilustrat în Tabelul 8 într-o situaţie ipotetică care ar implica 4 
parcele.            

 
Tabelul 8: Exemplul de alocarea SMP între 4 parcele 

 
Parcele 

 
1 

(luată la întâmplare) 
2 3 4 

Suprafaţa parcelelor 20 ha 50 ha 100 ha 70 ha 
Suprafaţa cumulată a parcelelor 20 ha 70 ha 170 ha 240 ha 
Numărul de SPM 0 2 5 2 
Numărul cumulat de SPM 0 2 7 9 

* exemplu presupunând alocarea a unui SPM la fiecare 26 ha 

I.5 Amplasarea SPM in teren  

 
SPM - urile trebuie sa fie stabile şi recognoscibile pe toata durata proiectului, de aceea ele trebuie 
protejate şi georeferenţiate prin coordonate GPS (pentru a putea fi relocate cu maximă precizie în 
viitor). 
Numărul de SPM calculat mai sus pentru fiecare judeţ şi specie (secţ. I.1). În continuare, pentru a 
amplasa SPM-urile în cuprinsul unităţii amenajistice (parcelă) este recomandată utilizarea unei 
caroiaj pe o folie transparentă (cu liniile orizontale şi verticale numerotate) care va fi suprapusă 
peste hartă amanajistică a suprafeţelor de împădurit. Apoi perechi de numere vor fi luate la 
întâmplare, până se amplsează numărul de SPM-uri cerute pentru acea specie în judeţ (potrivit 
figurii următoare). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Perechi de numere aleatoare: exemplu (21,4), (16.22), (4,31) 
 
            Bornă pe hartă amenajistică 
 
             Limită parcelă pe hartă amenajsitică 
 
            Suprafaţa permanentă de monitorizare 
 

            d 1,2,3        Distanţe măsurate pe hartă 
 
            Caroiaj trasparent 

p 

1

2 

3 

3 
2 

1

n

N

d1
d2 
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Dacă raza SPM este de 7,98 m (la o mărime standard a SPM de 200 m2) atunci între liniile 
de pe transparent trebuie să fie cel puţin dublul razei, scara caroiajului poate fi 1/5000 sau 
1/10000 (sau aleasă de echipa de lucru) potrivit uniformităţii caracteristicilor terenurilor de 
împădurit. Această procedură se aplică atât pentru trupurile compacte cât şi pentru cele 
fragmentate.  

SPM  sunt la început localizate pe harta amenajistică, iar apoi prin distanţa de la o bornă şi 
azimut sunt transpuse în teren. Distantele de bornă sunt estimate pe hartă, aplicată corecţia de 
pantă (d teren = d hartă/cosα; α=pantă teren) şi transpuse în teren6. În punctul respectiv ce 
marchează centrul SPM. 

Localizarea finală a SPM trebuie să fie marcată înapoi pe hartă amenajistică. Odată fixate, 
SPM se vor georeferenţia prin coordonate geografice (latitudine, longitudine, altitudine), 
coordonate ce vor fi arhivate electronic şi pe hârtie pentru a facilita revenirea în acelaşi punct la 
următoarele momente de monitorizare.  

În situaţiile rare în care arbori vechi există pe suprafaţă de împădurit atunci SPM va fi 
mutat pentru a evita includerea acestora în interiorul suprafeţei. În asemenea cazuri, se va muta 
SPM pe curba de nivel. 

Caracteristica de permanenţă presupune ca SPM instalate trebuie marcate permanent in 
teren şi recognoscibile pe toata durata proiectului. Elementul de recunoaştere în timp este centrul 
suprafeţei care trebuie marcat permanent cu un jalon înfipt în sol. Aceasta poate fi o ţeavă 
metalică, sau un stâlp din lemn sau beton cu diametrul de 10 cm. Acesta se bate în sol la verticala 
locului cca 50 cm. Partea superioară a reperului este vopsită în alb pe o lungime de 10 cm şi pe 
care se notează codul SPM. 

Pe harta amenajisitică se vor materializa de asemenea SPM cu codurile lor, astfel încât să 
existe o baza de date cu aceste înregistrări, în cazul că se pierd etichetele cu codurile din teren. 

Codul SPM are următorul format: 
Judeţ / specia / Nr. SPM monitorizare pe specie 
Ex: Dj Ro 1 – Dolj, Robinia, suprafaţa de monitorizare 1 la Robinia 
 

Este necesar ca SPM sa aibă codurile atribuite anterior marcării în teren. 
 
Aceste operaţiuni vor fi realizate de specialiştii din teren instruiţi în acest scop.  

  

                                                 
6 Este necesară corecţia de pantă a SPM-urilor deoarece suprafaţa de calcul a SPM este considerată ca fiind 
orizontalăiar, iar planul real de lucru poate fi înclinat  
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II. STABILIREA STOCULUI INIŢIAL DE CARBON  
 

Stabilirea stocului iniţial de carbon se referă la stocul de carbon din sol şi eventual din 
vegetaţia existentă pe terenurile de împădurit, înaintea începerii activităţii.  
 

II.1 Stocul de carbon din vegetaţia existentă 
 
Stocul de carbon în vegetaţia existentă a fost stabilit cu ocazia realizării studiului de 

referinţă (BLS). Se consideră numai stocul din eventuala vegetaţie lemnoasă care există pe 
suprafaţa de împădurit. Aceasta trebuie cuantificată şi considerată ca atare în stabilirea nivelului 
de referinţă. 

Acumularea de carbon din stratul erbaceu viu (denumită nelemnoasă în terminologie 
IPCC) şi contribuţia sa la acumularea de litieră (materie organică moartă – terminologie IPCC) şi 
de materie organică specifică solului se consideră constant (regim steady state) în cele două tipuri 
de vegetaţie asociate utilizării terenului: înainte şi după efectuarea împăduririi. Practic vorbind nu 
se i-a în considerare vegetaţia erbacee (ca biomasă) la calculul stocului de carbon prin măsurători 
directe asupra acesteia, nici înainte nici după efectuarea împăduririi. 

Potrivit campaniei de teren 2002, în suprafaţa proiectului este prezentă vegetaţie lemnoasă 
în Insula Mică a Brăilei (respectiv Amorpha sp. pe 200 ha) şi tulpini de viţă de vie/pomi fructiferi 
(pe 240 ha) în judeţul Dolj. Acest tip de vegetaţie a fost luat în calcul şi dedusă cantitatea potenţial 
acumulabilă în proiect.  

 
II.2 Stocul de carbon existent în sol (stocul iniţial) 

 
Dată fiind durata de 15 ani a proiectului se consideră că acumularea de carbon în sol va fi 

evidentă pentru o adâncime a solului de maxim 30 cm. Calculul stocului momentan de carbon din 
sol presupune stabilirea conţinutului de carbon organic şi a densităţii aparente a solului pe un 
cadru statistic corespunzător.  
 Recoltarea probelor de sol pentru stabilirea nivelului de bază se va face după amplasarea în 
teren a suprafeţelor permanente de monitorizare.   
 Odată introduse în fond forestier terenurile preluate vor fi practic „în aşteptare” până la 
iniţierea pregătiri terenului, solului şi plantare. Această perioadă nu este asociată cu schimbarea 
semnificativă a stocului de carbon din sol (fiind în regim stabil de schimb de CO2 cu atmosfera). 
Ca urmare se va realiza amplasarea SPM şi apoi recoltarea probelor de sol pentru stabilirea 
stocului iniţial de carbon din sol.  

Valoarea iniţială, de referinţă, a stocului de carbon este dată separat  pe straturi după tipul 
de sol (aluvial, psamosol, zonal-cernoziom). BLS a arătat că tipul de folosinţă al terenului înainte 
de plantare (arabil şi păşune, vii / livezi) nu generează diferente statistic semnificative între stocul 
de carbon din sol şi ca atare nu vor fi evidenţiate.  
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III. MONITORIZAREA ACUMULĂRII DE CARBON ÎN PROIECT 
 
Rolul monitorizării este de a evidenţia cu acurateţe cantitatea reală de carbon acumulată în 

urma implementării proiectului, respectiv a schimbării stocul de carbon. Aceasta impune 
cuantificarea stocului de CO2 acumulat ca şi a N2O (emisii ocazionate de fertilizarea cu 
îngrăşăminte pe bază de azot a unor suprafeţe din proiect). Din motive de reducere a costurilor 
implicate, monitorizarea se va realiza în anii 5, 10 şi 15 ai proiectului la litieră şi vegetaţie, iar în 
anii 10 şi 15 la sol.      

 III.1 Monitorizarea generală a proiectului 

 
Suprafaţa efectivă de teren pe care există plantaţii forestiere incluse în proiect, respectiv 

suprafaţa fără drumuri, terenuri goale sau cu alte destinaţii decât plantaţii (linii de curent electric) 
va fi monitorizată. Acest aspect al monitorizării se realizează cu scopul de a asigura că toată 
suprafaţa plantată (6033 ha) este productivă şi acumulează carbon.  

Monitorizarea suprafeţei proiectului se bazează pe utilizarea amenajamentului, a  hărţilor 
amenajistice şi marcajelor amplasate în teren (borne amenajistice), eventual şi pe măsurători 
directe efectuate în teren (numai dacă anumite suprafeţe de teren trebuie scoase din proiect).  

Nu este necesară remăsurarea suprafeţei dacă suprafaţa totală a proiectului nu se schimbă. 
Orice diminuare a suprafeţei plantate pe durata proiectului va trebui evaluată (de exemplu pentru 
construcţia de drumuri), dacă asemenea situaţii apar atunci vor fi  calculate suprafeţele şi scăzute 
din suprafaţa unităţii amenajistice (parcelei), şi deci din aceea a proiectului (respectiv din 6033 
ha). Se consideră ca alte tipuri de vegetaţie care pot să apară vor fi cuantificate prin reţeaua de 
suprafeţe permanente de monitorizare ce va fi amplasată. 

Pentru situaţia iniţială se recomandă ca o colecţie de imagini să fie realizată şi păstrată în 
baza de date a proiectului. 

Fiecare ocol implicat în proiect întocmeşte o fişă a suprafeţelor incluse în proiect (FIŞA 
SUPRAFEŢELOR PLANTATE) care este completată o singură dată la începutul proiectului şi o 
fişă de urmărire a plantaţiilor (FIŞA DE MONITORIZARE A PLANTAŢIILOR) care este 
completată anual până la realizarea reuşitei definitive, iar apoi cu ocazia monitorizării cincinale a 
proiectului, în care sunt prezentate elementele de identificare si elemente de bază asupra 
plantaţiilor. Modelul fişelor este prezentat în Anexa 1.  

De asemenea, indicatorul suprafeţei de împădurit în afara proiectului trebuie urmărit 
pentru a asigura că implementarea proiectului nu cauzează deturnări de fonduri şi resurse din 
activităţile curente de împăduriri. Acest indicator se va concretiza prin prezentarea listei de 
suprafeţe plantate în terenuri degradate în alte ocoale silvice. BLS a stabilit o medie de 345 ha ce 
au fost împădurite în medie între 1991şi 2000. Astfel RNP va trebui să continue cu împădurirea a 
cel puţin 345 ha anual (scenariul fără proiect) pentru a dovedi prevenirea deturnărilor de fonduri şi 
resurse de la activităţile de împădurire curente. Pentru acesta a se vedea „Fişa suprafeţelor 
plantate în afara proiectului”.  

 
III.2 Monitorizarea proiectului 
 
III.2.1 Monitorizarea schimbării stocului de carbon acumulat în sol  
 
Schimbarea stocului de carbon din sol va fi estimată prin determinări în  suprafeţele 

permanente de monitorizare, în anii de monitorizare, potrivit procedurii standard de operare 
descrise în Anexa 2. Suprafaţa totală ocupată de fiecare tip de sol va fi obţinută din FIŞA 
SUPRAFEŢLOR PLANTATE (din Anexa 1).  
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III.2.2 Monitorizarea schimbării stocului de carbon din biomasă 
Cantitatea totală de carbon acumulat în biomasă pe durata proiectului se stabileşte prin 

măsurarea biomasei speciilor lemnoase arborescente şi arbustive din suprafeţele de monitorizare 
permanente amplasate şi constă în măsurarea următoarelor componente: tulpină, ramuri, frunziş şi 
rădăcină. Procedura de operare la stabilirea cantităţii de carbon în biomasă constă în măsurători 
directe descrise în Anexa 4. Stocul total de carbon acumulat în biomasă este net pentru primul 
interval de monitorizare, obţinut cu ocazia primei monitorizări, iar pentru următoarele intervale 
rezultă prin scăderea din valoarea curentă a valorii obţinute la precedenta monitorizare. 

 
III.2.3 Stabilirea stocului de carbon acumulat în substanţă organică moartă 
Cantitatea totală de substanţă organică moartă (litieră, resturi organice lemnoase) este 

estimată prin măsurători directe în teren (potrivit procedurilor din Anexa 3) şi se efectuează în 
aceleaşi suprafeţe ca vegetaţia şi în aceiaşi ani, respectiv 5, 10 şi 15 ai proiectului. 

Calculul cantităţii de litieră se va face în raport cu tipul şi suprafaţa ocupată de fiecare 
formulă de împădurire. Valoarea totală de carbon acumulată este netă pentru primul interval cu 
ocazia primei monitorizări, iar pentru următoarele rezultă prin scăderea din valoarea curentă a 
valorii obţinute la precedenta monitorizare. 

 
III.2.4 Stabilirea emisiilor de N2O

1  şi de CO2 din consumul de combustibili fosili 
Este posibil ca fertilizarea să aibă loc pe mai puţin de 1500 ha, în Zona Dabuleni, pe 

psamosoluri (unde va avea loc şi irigare). Pentru a cuantifica şi a lua în calcul posibile emisii de 
N2O datorate fertilizării, date de bază sunt colectate, care constă în suprafaţa fertilizată, doza, 
momentul aplicării (în FIŞA DE MONITORIZARE A PLANTAŢIILOR din Anexa 1). Pe baza 
acestor date primare, o estimare a emisiilor de N2O se poate realiza. Metoda de estimare este 
prezentată în Anexa 5. Trebuie amintit că, dat fiind conţinutul de humus extrem de redus din 
aceste soluri, emisiile de N2O vor fi extrem de reduse.    

În aceeaşi anexă 1 sunt înregistrate date privind cantitatea şi calitatea combustibililor 
folosiţi în activităţi specifice proiectului, care conduc la emisii de CO2 ce vor fi deduse din 
reducerile de emisii generate de proiect.   

 
III.2.5  Stabilirea stocului total de carbon acumulat în proiect  
Fluxul de calcul pentru evidenţierea stocului total de CO2e acumulat în urma activităţilor 

desfăşurate în cadrul proiectului, care face obiectul certificării şi tranzacţionării, este redat în 
Anexa 6.  

 
IV.  CORECŢIA MODELULUI ŞI RESIMULAREA  
 
Datele rezultate la prima monitorizare, prelucrate specific, vor fi introduse în softul CO2 

fix şi se va resimula evoluţia acumulării de carbon pentru următorul interval. Probe de densitate a 
lemnului trebuie colectate pentru a stabili creşterea în volum la diferite vârste pentru a obţine 
datele aşa cum solicita softul. Dată fiind vârsta diferită a plantaţiilor la data monitorizărilor, se pot 
obţine curbe de dinamică a biomaselor (pentru fiecare componentă dar şi pentru biomasa totală).  
Aceste curbe fac posibilă predicţia pe termen scurt a stocurilor de carbon. Adiţional utilizării 
CO2fix, ecuaţii alometrice locale vor fi utilizate pentru resimularea dinamicii stocurilor de carbon. 
Regresiile pentru obţinerea biomaselor vor fi construite pe baza diametrelor şi înălţimilor 
măsurate.  

 
 
 
 

                                                 
1 Potrivit EPA (Environmental Protection Agency of the United States) factorul de emisie din fertilizări cu nitrat de 
amoniu este de cca. 24,5 kg N2O /1 t NH4NO2 /an/ha, puternic influenţat de condiţiile de mediu: tip de sol,  umiditate 
şi temperatură.  
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V.  IMPLEMENTAREA PLANULUI DE MONITORIZARE 
 
Instruire: Serviciul Împăduriri din RNP şi ICAS vor instrui specialiştii din teren implicaţi 

(circa 30 persoane) asupra: generalităţi despre proiect, informaţii specifice pe judeţe, modul de 
amplasare al SPM, responsabilităţi. 

SPM - urile vor fi amplasate de către responsabili cu regenerarea pădurilor în fiecare ocol 
silvic implicat. Acesta va fi controlat de responsabilul cu regenerarea pădurilor din Direcţia 
Silvică şi randomizat de către specialiştii din Serviciul Regenerarea Pădurilor din RNP.  

 
Estimarea stocului iniţial de carbon 
Stocul iniţial de carbon în soluri (care este zero pentru vegetaţie) va fi măsurat de ICAS în 

cursul primului an al proiectului. 
 
Controlul anual al regenerărilor 
Pentru primii 4 ani ai plantaţiilor RNP realizează Controlul Anual al Regenerărilor pentru 

a supraveghea stadiul prinderii puieţilor şi măsurile de completare necesare, prin inventariere a 
cca. 4% din suprafaţa plantată. Date generate sunt următoarele: 

 Suprafaţa efectiv plantată 
 Formula de împădurire 
 Procentul de reuşită 

Aceste date sunt suficiente pentru ca ICAS să re-simuleze şi să stabilească reducerile de 
emisii (ER) realizate în perioada parcursă. Procentul de reuşită va fi stabilit ca medie între parcele 
pentru fiecare specie din trupul de pădure şi va fi introdus în CO2fix ca rata a mortalităţii naturale. 
ICAS va comunica RNP reducerile de emisii acumulate.  Pe baza acestora RNP va raporta către 
PCF prin formularul din anexa A4 a PIP.   

 
Verificarea 
 În anul 5 al proiectului, RNP şi ICAS vor realiza măsurători de teren şi în laborator pentru 

a calcula stocul de carbon din vegetaţie şi necromasă. Aceste măsurători vor fi utilizate pentru a 
genera ecuaţii de regresie. În plus imagini foto digitale vor fi luate. RNP va compara rezultatele 
acestor măsurători cu cele raportate anual până în momentul respectiv şi va explica diferenţele. La 
fiecare 5 ani, un verificator independent verifică rapoartele transmise de RNP în anii precedenţi. 
Diferenţele identificate de RNP şi verificator vor conduce la realizarea unui raport privind 
necesitatea ajustărilor livrărilor anuale de reduceri de emisii şi a plăţilor. Cu ocaziile respective 
vor fi luate şi imagini foto din teren. În anii 10 şi 15, RNP şi ICAS vor realiza măsurători in teren 
şi laborator pentru a stabili cantitatea totală de carbon din vegetaţie, necromasă şi sol. Imagini foto 
vor fi de asemenea realizate. Verificări şi ajustări vor fi realizate şi în anii 10 şi 15, dacă sunt 
necesare.   

 
VII.  ARHIVAREA DATELOR 
 
Arhivarea datelor se referă la stocarea, întreţinerea şi disponibilizarea bazei de date.  

Acestea se referă la datele de bază (iniţiale), fisele de teren, rezultatele de laborator şi arhiva foto 
care vor fi păstrate in original în arhiva proiectului de către unitate de management a proiectului.  

Baza de date a unităţii de management a proiectului trebuie sa mai conţină: 
- Lista suprafeţelor din proiect, cu precizarea coordonatelor geografice;  
- Fotografii digitale ale suprafeţelor de împădurit;  
- Hărţile amenajistice şi digitale georeferenţiate ale terenurilor de împădurit pe baza 

Sistemului Georgrafic Informatic (GPS); 
- Harta utilizării terenului înainte de implementare proiect; cu legenda respectivă; 
- Harta solurilor (eventual pe precedenta), cu legenda respectivă; 
- Harta plantaţiilor la prima monitorizare, în raport cu specia de bază din formulă; 
- Harta cu amplasarea SPM-urilor 
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- Fişe de teren şi laborator 
Datele arhivate electronic trebuie up-datate şi convertite în forme compatibile periodic 

pentru a putea fi utilizabile cu softuri noi. 
 
VIII. CONTROLUL CALITĂŢII şi ASIGURAREA CALITĂŢII 
 
 Furnizarea de estimaţii, asigurate statistic şi corecte, presupune eliminarea erorilor 

asociate tuturor fazelor de lucru şi prelucrare, ca şi aplicarea unui plan de monitorizare şi 
proceduri de operare specifice, cu minim de faze (mai ale faze manuale). În acest scop sunt 
prevăzute o serie de reguli generale: 

- pentru asigurarea continuităţii proiectului, trebuie constituită o unitate de management a 
proiectului, care să realizeze coordonarea proiectului, să cunoască modul de operare al bazelor de 
date şi al softurilor aferente, să asigure legătura cu PCF; 

-  respectarea cu stricteţe a metodelor/procedeelor pe toată durata proiectului întrucât 
schimbarea acestora presupune intercalibrarea între metode, ceea ce se asociază cu incertitudini şi 
erori; 

- arhivarea datelor într-o baza unică asigură accesibilitatea şi controlul într-o manieră 
facilă, în orice moment a implementării proiectului; 

- dată fiind durata de implementare a proiectului pe 15 ani este inevitabilă modernizarea 
foarte semnificativă a echipamentelor folosite pentru abordarea determinărilor în teren şi 
laborator, ceea ce va crea  incertitudini la stabilirea stocurilor de carbon; 

- este necesară respectarea procedeelor recomandate pas cu pas astfel încât să se evite 
erorile de manipulare; 

- asigurarea că personalul nou este adecvat instruit. Pentru aplicarea corectă a 
procedurilor este recomandat ca membrii echipelor de lucru să fie instruiţi, atât cei care desfăşoară 
măsurători în teren cât şi cei din laborator.  

-  recoltarea probelor vegetale şi a măsurătorilor cu ocazia monitorizărilor cincinale va fi 
realizată de către personal calificat cu experienţă în astfel de operaţii.  

Proceduri adiţionale de verificare 
Este necesar ca o echipă să refacă măsurătorile pentru cel puţin o SPM măsurată de altă 

echipă. Aceştia completează o nouă FIŞA BIOMASEI în SPM respectivă, ca şi când ar fi 
suprafaţa lor. Aceasta va fi transmisă separat la unitatea de management a proiectului sau 
completat în baza de date ca fişă obişnuită cu remarca REMĂSURARE. Remăsurarea se referă 
numai la distribuţia speciilor si diametre, existenţa tufelor şi la abundenţa vegetaţiei spontane şi 
nu la toate elementele existente în fişă. Membrii echipei de teren vor verifica dacă plantaţia din 
întreaga parcelă se comportă ca în SPM. Dacă este o comportare diferită atunci se va notifica 
unitatea de management a proiectului din RNP.    

Membrii unităţii de management a proiectului vor verifica un număr de 10% din SPM-
urile din întreaga suprafaţă a proiectului, în aşa fel încât numărul de verificări să fie uniform 
repartizat peste fiecare suprafaţa atribuită fiecărei echipe şi vor fi evitate suprafeţele  verificate 
deja între echipe. 

Controlul se va referi la fişa biomasei. Diferenţele trebuie discutate şi în caz necesar se 
procedează la extinderea verificărilor la echipele cu probleme. Abaterile dintre valorile remăsurate 
şi cele măsurate iniţial se vor expune în procente, se vor analiza în bloc pentru întreg proiectul şi 
va rezulta o estimare a erorilor de măsurare. La sfârşitul monitorizării UIP va redacta un 
document în care se va analiza respectarea procedurilor prevăzute şi măsurile care trebuie luate pe 
viitor. Diferenţele mari dintre suprafeţele de monitorizare constatate în acelaşi strat impun o 
restratificare .  

 
IX. VERIFICAREA INTRODUCERII ŞI ANALIZEI DATELOR  
 
Fişele originale din teren şi laborator sunt păstrate ca “original” în baza de date a unităţii 

de implementare a proiectului (UIP). Acestea vor fi introduse în foile de calcul pe cât posibil de 
către aceleaşi persoane. Membrii UIP au obligaţia de a verifica un 5 % din aceste fişe.  
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Anexa 1 

 
 

FIŞELE SUPRAFEŢELOR INCLUSE ÎN PROIECT 
 
Fişa suprafeţelor plantate. Fiecare ocol silvic implicat în proiect realizează un inventar al 

suprafeţelor plantate, care conţine date de bază asupra suprafeţelor incluse în proiect. 
 

FIŞA SUPRAFEŢELOR PLANTATE 
 
Judeţul: 
Direcţia Silvică: 
Ocolul silvic: 
Data: 
 
Nr. 
crt. 

Anul 
plantării 

U.P. u.a. Suprafaţa 
efectivă * 

(ha) 

Tip 
de 

sol ** 

Folosinţa anterioară teren 
Tip de folosinţă *** Suprafaţa ocupată de 

vegetaţie lemnoasă (ha) 
        
        
        
* suprafaţa totală împădurită a parcelei  din Controlul anual al împăduririlor realizat de RNP 
** clasa de soluri (aluvial, psamosol, cernoziom) potrivit studiilor de fezabilitate  
*** se vor preciza una din următoarele: arabil slab productiv, păşune abandonată, livadă/vie, 
vegetaţie naturală lemnoasă, ca şi tipul de vegetaţie (tufişuri, regenerări spontane, arbuşti) 
 
Întocmit (numele în clar, calitatea) 
Semnături 
 

Fişa de monitorizare a plantaţiilor. Verificarea efectivă a suprafeţei se realizează în 
momentul monitorizării. Suprafeţele împădurite vor fi monitorizate şi recunoscute prin coordonate 
GPS în timp de-a lungul proiectului. Orice reducere a suprafeţei plantate din proiect trebuie 
cuantificată. Evenimente ca incendii de pădure, pregătirea terenului şi solului, ca şi fertilizare care 
pot conduce la emisii de CO2 trebuie raportată.   

 
Fişa suprafeţelor plantate şi fişa de monitorizare a plantaţiilor sunt realizate la nivel de 

ocol silvic de către responsabilul cu cultura-refacerea pădurilor, fiind păstrată la arhiva ocolului 
silvic iar o copie este transmisă la unitatea de management a proiectului pentru centralizare, 
analiză şi arhivare.  

 Fişa suprafeţelor plantate se completează o singură dată la începutul proiectului şi 
cuprinde toate suprafeţele incluse în proiect.  

Fişa de monitorizare a plantaţiilor este realizată în fiecare an potrivit controlului anual al 
regenerărilor realizat de RNP şi cu ocazia monitorizările cincinale.  Dacă programul de plantare 
este finalizat atunci acest lucru se specifică pe fişă.  

 
Suprafeţe împădurite în afara proiectului. La nivel naţional împădurirea terenurilor 

degradate continuă pe alte terenuri decât cele incluse în proiect. Acest formular este completat de 
responsabilul cu regenerarea pădurilor din direcţia silvică. Formularul trebuie înaintat unităţii de 
management a proiectului din RNP după realizarea controlului anual al regenerărilor în primii 5 
ani ai proiectului. Fişa se referă la plantaţiile din anul curent. Pe baza acestei informaţii, RNP va 
comunica Fondului de carbon (PCF) suprafeţele împădurite în afara proiectului în fiecare direcţie 
silvică (modelul este prezentat în Anexa A4 a PIP - Planul de implementare a proiectului). 



 
 

Fisa veche de monitoizare 
 
 

FIŞA DE MONITORIZARE A PLANTAŢIILOR 
 
Judeţul: 
Direcţia Silvică: 
Ocolul silvic: 
Data: 
 
Nr. 
Crt. 

Anul 
plantării 

U.P. u.a. Suprafaţa  
Efectivă * 
(ha) 

Formula de 
împădurire 

Procentul 
de 
reuşită** 
(%) 

Pregătirea terenului şi solului / 
Întreţinerea mecanizată a culturilor 

Aplicare fertilizanţi *** Incendii 
(ha) 

Obs.***
* 

Suprafaţa 
(ha) 

Consum de combustibil  
(litrii şi tip Diesel /benzină) 

Suprafaţa 
(ha) 

Tip Doza 
(t/ha) 

Perioada de 
aplicare 

  

               
* suprafaţa totală împădurită a parcelei din controlul împăduririlor (net de suprafeţe neregenerate) 
** potrivit controlului anual al regenerărilor, care este realizat pentru fiecare parcelă până la realizarea stării de masiv. El reprezintă procentul de puieţi vii la 
sfârşitul sezonului de vegetaţie comparat cu puieţii plantaţi (suprafaţa de inventariere reprezintă cca 4 % din suprafaţa parcelei în regenerare) 
 *** se precizează chiar daca sunt aplicate pentru culturi intermediare/paralele 
*** comentarii dacă suprafaţa a scăzut şi motivul pentru care acesta s-a întâmplat, ca şi informaţii despre incendii (de litieră, arboret) 
 
 
STADIU PROGRAM PLANTARE:              FINALIZAT           DA      NU 
 
Nume (in clar) 
Semnături  
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FIŞA DE MONITORIZARE A PLANTAŢIILOR  

 
Judeţul: 
Direcţia Silvică: 
Ocolul silvic: 
Data: 
 
Nr. 
Crt. 

Anul 
plantării 

U.P. u.a. Suprafaţa  
Efectivă 1 
(ha) 

Formula de 
împădurire 

Procentul 
de reuşită2 
(%) 

Pregătirea terenului şi 
solului / Întreţinerea 
mecanizată a culturilor 

Aplicare fertilizanţi 3 
 

Ince
ndii 
(ha) 

Recolte4 Obs5 

Suprafaţa 
(ha) 

Consum de 
combustibil  
(litrii şi tip 
Diesel 
/benzină) 

Suprafaţa 
(ha) 

Tip Doza 
(t/ha) 

Perioada 
de 
aplicare 

 Suprafata pe 
care s-a 
executat 

lucarea (ha)

Cantitatea de 
masa 

lemnoasa 
recoltata 

(mc/ha) sau 
(numar) 
gramezi 
standard  

 

                Precizati
: Volum 
sau 
numar 
gramezi  

 
STADIU PROGRAM PLANTARE:              FINALIZAT           DA      NU 
Nume (in clar) 
Semnături  

 

                                                 
1 suprafaţa totală împădurită a parcelei din controlul împăduririlor (net de suprafeţe neregenerate) 
2 potrivit controlului anual al regenerărilor, care este realizat pentru fiecare parcelă până la realizarea stării de masiv. El reprezintă procentul de puieţi vii la sfârşitul sezonului de vegetaţie 
comparat cu puieţii plantaţi (suprafaţa de inventariere reprezintă cca 4 % din suprafaţa parcelei în regenerare) 
3 daca este cazul se precizează chiar daca sunt aplicate pentru culturi intermediare/paralele 
4 se vor include recoltele (chiar cu scop de stabilire a indicilor reali de recoltare)  
5 Informatii aditionale: a) unitati de masura, 2) dacă suprafaţa împădurita a scăzut şi motivul pentru care acesta s-a întâmplat (seceta), ca şi informaţii despre incendii respectiv suprafaţa (ha) 
si natura sa (de litieră, arboret) 

Aceste 2 coloane sunt noi ! Va rugam sa le 
completati daca este cazul !
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Anexa 2 
 

PROCEDURI STANDARD DE RECOLTARE ŞI PRELUCRARE PROBE DE SOL, 
METODE DE ANALIZĂ ŞI PRELUCRARE DATE 

 
Paşii de urmat pentru stabilirea stocului  de carbon organic în sol sunt: 

1. Stabilirea punctelor de recoltare 
2. Recoltarea şi manipularea probelor în teren 
3. Procesarea probelor şi metodele pentru măsurarea conţinutului de carbon organic în sol 
4. Analiza datelor  
5. Controlul calităţii şi asigurarea calităţii  

 
Stabilirea punctelor de recoltare. Punctele de recoltare sunt situate la 5 m de centru SPM 

pe cele 4 direcţii cardinale (E, N, S, V). În ani de monitorizare 10 şi 15 solul şi litiera sunt 
recoltate din acelaşi punct.  

Recoltarea probelor de sol. Probele de sol se recoltează cu sonda de sol, care are un volum 
cunoscut şi o lungime de 30 cm, marcată evident pe unealtă. Recoltarea se face pentru o adâncime 
de 30 cm, printr-o singură înfigere a sondei în sol.  

În teren se va completa o fişă privind recoltarea probelor de sol, respectiv detalii de 
amplasare a punctelor de recoltare (distanţe pe direcţii cardinale), număr de probe. 

 
 
 

Fişa de teren pentru recoltarea probelor de sol şi litieră 
 

Judeţ 
Direcţia Silvică: 
Ocolul Silvic: 
UP: 
Codul SPM: 
ua: 
Data: 
 
 
 
 
 
 

Probe recoltate în teren pentru estimarea conţinutului de carbon în sol,   
densitate aparentă a solului şi necromasă 

 
Direcţia  Probe pentru laborator* pentru 

stabilire conţinut de carbon 
Probe pentru densitate* 

aparentă sol 
Probe de necromasă* 

4 probe 
individuale 

1 probă 
unică 

4 probe 
individuale 

1 probă 
unică 

4 probe individuale 1 probă unică 
Litieră Lemn Litieră Lemn 

N         
S      
E      
W      

* se notează codul individuale sau al probei unice omogenizate 
 
Echipa de teren (nume în clar) 
Semnături,  
 
 

SPM

N

S

W

E

Schema amplsării punctelor de recoltare probe
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În punctul de recoltare se vor îndepărta depunerile organice până la solul mineral. Se va 
evita locul cu pietriş sau rădăcini. Odată ajunsă la adâncimea de 30 cm, sonda se scoate uşor astfel 
încât să nu afecteze integritatea probei. Cele 4 probe recoltate se aşează pe o foaie de plastic 
(curată şi uscată), sunt îndepărtate eventualele resturi grosiere, sunt foarte bine amestecate şi 
omogenizate până la culoare constantă. Amestecul este apoi sitat prin sita de 2 mm, iar în final o 
probă unică de circa 50 g este pusă într-o pungă de hârtie. Punga este etichetată cu un cod care 
permite identificarea cu uşurinţă a locului de recoltare, astfel:   

Cod SPM – S (tip de probă: sol) – C (probă Carbon)  

 
Ex: DjRo-S-C = Dolj, suprafaţa de monitorizare 2 la Robinia, proba sol (S) pentru carbon (C),  
sau  OtQv-S-C = Olt, suprafaţa de monitorizare 4 la Quercus, proba de sol (S) pentru carbon (C),  
 
 Dacă probele sunt prea umede şi nu se pot pregăti ca mai sus atunci se pun în pungi 
separate pe care se notează codul de mai sus la care se adaugă direcţia cardinală de recoltare (ex: 
DjRo-S-C-E, pentru direcţia est).  

În paralel se va completa fişa de teren pentru recoltarea probelor de sol anexată. 
 
Prelucrarea probelor de sol în laborator pentru stabilirea conţinutului de carbon 

organic. Probele sunt uscate la aer într-o încăpere bine ventilată iar eventualele resturile grosiere 
existente sunt îndepărtate. Probele sunt mojarate, amestecate până la culoare uniformă şi apoi 
cernute prin sita de 2 mm. Fiecare probă de laborator este bine omogenizată şi prin metode 
sferturilor este stabilită proba de analiză chimică, de mărime corespunzătoare tipului de 
echipament folosit în laborator. Metoda sferturilor permite obţinerea unei probe mici dintr-o proba 
foarte mare astfel: după primul pas probă este numai ¼ din proba iniţială, după al doilea pas proba 
este 1/16 şi aşa mai departe, până se ajunge la mărimea cerută de tipul de echipament folosit. 
Practic metoda constă în divizarea unei probe unice (ca o probă de sol amestecată şi omogenizată) 
în 4 sferturi (prin 2 diagonale pe o masă), din care un sfert este păstrat ca fiind reprezentativ 
pentru proba mare şi celelalte trei sunt îndepărtate. Apoi o probă mai mică este obţinută prin 
divizarea probei rămase în 4 şi aşa mai departe. 

Metoda de laborator recomandată este metoda combustiei uscate care oferă precizie şi 
eficienţă. O metodă de pretestare a conţinutului de carbon anorganic trebuie realizată prin tratare 
cu acid (solurile cernoziomice conţin mari cantităţi de carbonaţi).  

Metodă de recoltare alternativă (prin săpare). În cazul în care solul este superficial sau cu 
conţinut de rocă se recomandă utilizarea cazmalei obişnuite, cu lungimea de 30 cm. Astfel se sapă 
o groapă cu pereţi verticali. De pe unul din pereţi se recoltează cu cazmaua o porţiune de grosime 
de sol constantă de cca 15 cm lungime, iar apoi următorii 15 cm până la adâncimea de 30 cm. 
Probele recoltate se separă cu şpaclul, în forme uniforme potrivit procedurii specificate mai sus. 
Prelucrarea se face apoi similar descrierii anterioare. Practic se recomandă recoltarea în 2 straturi 
de 15 cm lungime fiecare. 

Conţinutul de carbon în proba de sol trebuie totuşi raportat la masa uscată de sol (uscată la 
1050 C). Astfel din proba de analiză uscată la aer o sub-probă va fi utilizată pentru stabilirea 
factorului de corecţie ca raportul dintre masa uscată la aer / masa uscată la 1050 C. 

Datele de laborator se prezintă tabelar fără format impus, au numai numele (în clar) şi 
semnăturile şefului de laborator şi ale personalului implicat. Fişele de laborator cu rezultatele sunt 
păstrate în original, iar o copie este transmisă unităţii de management a proiectului. 

 
Recoltarea şi procesarea probelor de sol pentru densitatea aparentă 

Pentru stabilirea densităţii aparente a solului, cu acelaşi tip de sondă se recoltează din imediata 
vecinătate a locului de recoltare a primei probe, cea de-a doua probă de sol. Sunt recoltate 2 probe 
din 2 direcţii cardinale opuse (de exemplu E şi V). Recoltarea se face de la verticala locului şi în 
aşa fel încât proba să nu fie deranjată (se evită tasarea) la scoatere. Probele astfel recoltate sunt 
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verificate dacă conţin lemn sau pietriş după care sunt puse într-o pungă unică. In cazul in care 
există materiale străine se ia o alta probă.   

În cazul preluării densităţii cu inele de densitate se recomandă culegerea 2 probe: una de la 
de la cca 10 cm şi alta de la cca. 20 cm adâncime, după care se face media. Inelul este plasat pe 
peretele netezit, este acoperit cu o scândurică şi bătut cu ciocanul până se umple cu sol. Solul din 
interiorul inelului este colectat cu un şpaclu şi se scoate astfel încât să nu se piardă nici o bucăţică 
din sol. 

Proba se etichetează astfel: 

Cod punct de monitorizare – S (tip de probă: sol) – D (probă densitate)  - Numărul probei  

Ex: DjRo2-S-D -1 = Dolj, suprafaţa de monitorizare 2 la Robinia, proba sol (S) pentru densitate 
sol (D), proba 1 
sau  OtQu4-S-D -2 = Olt, suprafaţa de monitorizare 4 la Quercus, proba de sol pentru densitate sol 
(D), proba 2 
 
 Prelucrarea probelor de sol in laborator pentru stabilirea densităţii aparente a solului. Proba 
de volum (în aşezare naturală) cunoscut (V) este uscată în etuvă până la masă constantă (Mu) la o 
temperatură de 105 o C. Se ţine cont de faptul că probă reprezintă de 2 ori volumul de recoltare.   

 
Analiza datelor 
 
Conţinutul de carbon organic din sol la 1 ha este dat de următoarea formulă (opţiunea 

volum constant):  
 
Tc/ha = Da (g/cm3) *CC (%)*10000*0,30 
Cc – conţinutul de carbon în sol (în %, gC/100 g sol) 
10 000 – numărul de m2 la 1ha 
0,30 – adâncimea de analiză a solului (în m) 

 Da (densitatea aparentă a solului), se calculează cu formula: 
Da= Mu (g) /V (cm3), unde Mu – masa uscată la 105 o C a solului (în g) 
V – volumul de sol recoltat (în cm 3) 
 
Rezultatele sunt prelucrate statistic şi prezentate ca medie pe straturi (respectiv pe tip de 

sol), însoţită indicii statistici (abaterea standard a şirului, eroarea mediei şi limita superioară a 
intervalul de încredere pentru o probabilitate de acoperire de 95 %). Unitatea de măsură este t 
C/ha. Valorile medii pe straturi sunt apoi aplicate pe întreaga suprafaţă a stratului, rezultând stocul 
de carbon din sol la momentul respectiv (iniţial sau de monitorizare).  

Fluxul de calcul este următorul: 
 

Tip de sol Suprafaţa efectivă a 
stratului* 
(ha) 

Stoc unitar de 
carbon  
(tC/ha) 

Stoc total de 
carbon pe strat** 
(tC/ha) 

Aluvial    SA 0, M2, M3 
Nisipos   SP 0, M2, M3 
Cernoziom   SCz 0, M2, M3 
Total conţinut în sol 
(TS) 

  TS0, M2, M3 

* cunoscut potrivit Fişei suprafeţelor plantate 
** 0, M2 şi M3 reprezintă stocul în diferite momente de monitorizare 
Dacă variabilitatea este foarte ridicată, atunci suprafaţa proiectului poate fi restratificată în 

raport şi cu formula de împădurire. 
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Controlul şi asigurarea calităţii 
Măsuri specifice de controlul şi asigurarea calităţii sunt necesare la recoltarea probelor în 

teren (respectarea modului standard de recoltare) şi în laborator.  
 
In echipa de teren una dintre persoane va fi o persoană cu experienţă (cercetător sau 

tehnician), mai mult acesta va fi instruit de persoane cu mare experienţă asupra teoriei şi practicii 
recoltării probelor şi asupra tuturor paşilor descrişi mai sus. 

 
Personal calificat trebuie să controleze colectarea şi calitatea probelor din teren pentru a 

asigura că procedurile standard sunt respectate. Probele vor fi analizate într-un laborator unic şi pe 
cât posibil cu acelaşi personal.  

 
La fiecare set de 20 probe sol pentru analiza de laborator, va fi o repetiţie pentru controlul 

calităţii, al cărei cod nu va fi dezvăluit personalului implicat în analiză.  
 
Este necesar ca laboratorul să se intercalibreze pe probe standard cu alte laboratoare sau să 

se acrediteze. 
 
Se va verifica omogenitatea coeficienţilor de variaţie pentru fiecare strat considerat iniţial. 

În cazul neomogenităţii lor se va proceda la verificare în teren şi eventual la restratificare (şi în 
funcţie de tipul de plantaţie). 

 
Momentul de recoltare al probelor de sol  
Recoltarea probelor de sol se face înaintea efectuării lucrărilor de pregătire a terenului 

pentru stabilirea nivelului de referinţă. Pentru stabilirea stocului de carbon din sol în suprafeţele 
din proiect, se vor recolta probe la sfârşitul sezonului de vegetaţie, înainte de căderea frunzelor (în 
perioada 15 august-1octombrie), când solul este aproape de umiditatea minimă.     

 
Echipamente necesare 
Sonde de teren de volum cunoscut şi inele pentru densitatea solului. Numărul  necesare 

este de 8 (şi eventual acelaşi număr de inele), cate 1 pentru fiecare echipă de teren. O echipă care 
realizează măsurătorile în teren constă din 2 persoane: 1 silvicultor din teren (responsabilul cu 
cultura de la ocol) şi 1 cercetător/tehnician de cercetare. 

Busolă şi ruletă de 20 m 
Pungi de hârtie. Marker permanent (carioca)  
Sita de 0,2 mm 
Spaţii de laborator pentru depozitare şi prelucrare probe 
Etuvă (temperatură maximă de 200 oC) 
Echipamente specifice de laborator de precizie (Analizor C) 
Balanţe de teren (1/echipă de teren). 
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Anexa 4 

 
PROCEDURI STANDARD DE OPERARE PENTRU STABILIREA CANTITATII DE 

NECROMASA. METODE DE ANALIZĂ ŞI PRELUCRARE DATE 
 

Necromasa se referă la litieră (frunze, fructe, ramuri subţiri cu diamterul sub 1 cm, etc) 
şi resturi lemnoase în diferite faze de descompunere (ramuri cu diametrul peste 1 cm grosime). 

 Paşii de urmat sunt: 
1. Stabilirea punctelor de recoltare 
2. Recoltarea probelor 
3. Procesarea în laborator 
4. Procesarea datelor 
5. Asigurarea şi controlul calităţii 

 
Amplasare suprafeţe 
Suprafeţele de recoltare litieră sunt aşezate pe cele 4 direcţii cardinale (N, S, E, V) la 5 m 

distanţă de centrul SPM (cum a fost descris pentru sol în Anexa 2). În anii de recoltare a solului, 
probele de sol şi litieră se recoltează din acelaşi punct. 

 
Recoltare probe 
Necromasa acumulată la suprafaţa solului se recoltează cu ajutorul unui cadru metalic, cu 

latura interioară de 50 cm, în două dintre colţuri cadrul are orificii care permit fixarea fermă în sol 
a acestuia cu ajutorul unor piese ascuţite.  

Cadrul se aşează pe suprafaţa solului şi cu ajutorul unui lame tăietoare foarte bine 
ascuţită se demarchează litiera din interiorul cadrului. Resturile minerale şi pietrele sunt 
îndepărtate pe măsură ce se colectează materia organică din interiorul cadrului. Probele de litieră 
şi lemn sunt puse pe două folii separate şi amestecate bine.    

Cu balanţe de teren de precizie (+ 0,01 g) se cântăresc cele două tipuri de probe în teren, 
iar pentru laborator se recoltează doar sub-probe pentru umiditate şi conţinut de carbon. (de cca. 
50 g fiecare). Confirmarea recoltării se face în Fişa de teren pentru recoltarea probelor de sol, 
densitate aparentă şi litieră (descrisă în Anexa 2) unde se completează şi cantitatea de necromasă.  

 
Pungile cu sub-probele pentru laborator se etichetează astfel:  
Cod punct de monitorizare – Ll(litieră) sau Ld (lemn in descompunere) - numărul 

repetiţiei  
Ex: Dj Ro1-Ll sau Ld -1,2,3 
 
Prelucrarea în laborator 
Probele recoltate în teren vor fi mai întâi utilizate pentru umiditatea solului, apoi separate 

în 2 sub-probe: una pentru conţinutul de carbon şi alta pentru conţinutul mineral (stabilit prin 
combustie). Odată obţinute aceste valori vor fi realizate corecţiile aşa cum se va arăta mai jos.  

Un număr de 20 de probe/specie sunt suficiente pentru stabilirea conţinutului de carbon 
din litieră şi lemn în descompunere, însă umiditatea şi conţinutul mineral trebuie stabilite pentru 
fiecare probă în parte. 

Rezultatele de laborator se prezintă tabelar fără format impus, au însă parafa şefului de 
laborator şi a personalului implicat (nume în clar) şi semnăturile. Fişele cu rezultate sunt 
transmise în copie şi arhivate de unitatea de management a proiectului.  

 
Procesarea datelor 
Pentru probele de necromasă (litieră şi lemn în descompunere) recoltate în teren şi 

analizate, se va face media aritmetică a conţinutului de carbon pentru toate SPM din acelaşi strat. 
Conţinutul de carbon la hectar este calculat astfel: 
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C necromasă (tC/ha) =  (cantitatea proaspătă (g) * masa uscată/masa proaspătă * 
1/suprafaţa cadrului (m2) * 10^4 m2/ha * t/10^6 g) / 4* {1 – (% fragmente minerale/100)}  

 
De reţinut că în formulă masa proaspătă înseamnă masa cele 4 probe recoltate însumate.  
Conţinutul de carbon per probă este dat ca medie pe strat, la care se asociază indicii 

statistici (abaterea standard, eroarea standard, intervalul de încredere pentru acoperire de 95 %).  
 Straturile sunt constituite în raport cu formula de împădurire şi vârsta (dacă este 

relevantă), potrivit tabelului de mai jos. 
Cu media generală pe strat se va trece la unitate de suprafaţă (1 ha) şi apoi se extinde la 

suprafaţa totală efectivă a stratului şi a proiectului. 
 

Nr. 
Crt. 

Tip de strat 
(în raport cu specia principală din 

formula de împădurire) 

Suprafaţa 
efectivă a 
stratului* 

(ha) 

Stoc unitar 
de carbon în 
necromasă** 

(tC/ha) 

Stoc total de C 
acumulat în 
necromasă 

(tC/ha) 
1. Quercus petraea   Lspecies M1, M2, M3 
2. Salix sp.   
3. Robinia 100 %   
4. Robinia 75 %    
5. Robinia 50 %    
6. Elaeganus sp.   
7. Q. pedunculiflora   
8. Populus alba, P. nigra   
9. Q. cerris   

10. Gleditschia 50 %    
11. Gleditschia 100 %    
12. Fraxinus communis   
13. Arbuşti   
14. Pinus sp.   

 Total necromasă acumulată (TL 
M1,2,3) 

  TLM1. M2. M3 

* - potrivit Fişei de monitorizare a plantaţiilor 
 ** - suma dintre litieră şi lemn în descompunere 
 
Asigurarea / Controlul calităţii 
Analiza statistică va sugera valorile ieşite din şirul de date care vor fi eliminate sau vor fi 

reluate  măsurătorile în teren.  
La fiecare set de 20 de probe analizată în laborator va fi o sub-probă repetată. 
Neomogenitatea datelor conduce la verificări în teren sau la restratificarea datelor (în 

raport cu celelalte componente: de biomasă sau sol).  
 
Momentul de recoltare 
Nu se recoltează necromasă la stabilirea nivelului de referinţă, ci numai în anii 5, 10 şi 15 

ai proiectului. Recoltarea se face la sfârşitul sezonului de vegetaţie, înainte de căderea frunzelor.     
 
Echipamente necesare 
1. Cadrul metalic (dimensiuni interioare 50 cm), unul pentru fiecare echipă de teren. 
2. Lamă tăietoare de oţel foarte bine ascuţită dar cu vârf rotund şi mâner de lemn, câte 1 

pentru fiecare echipă 
3. Marcher permanent 
4. Pungi de plastic 
5. Busolă 
7. Balanţe de teren cu 2 zecimale 
8. Etuvă de capacitate mare (etuvă cu curent de aer) 
9. Spaţii de depozitare probe 
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Anexa 4 
 

PROCEDURI STANDARD DE RECOLTARE ŞI PRELUCRARE PROBE DE BIOMASĂ.  
METODE DE ANALIZĂ ŞI PRELUCRARE DATE 

 
Paşi de urmat pentru stabilirea stocului de carbon din biomasă: 

1. Măsurarea suprafeţei SPM 
2. Măsurarea diametrelor şi înălţimilor puieţilor/arborilor 
3. Măsurarea biomasei  
4. Procesarea biomasei în laborator 
5. Analiza datelor 
6. Controlul şi asigurarea calităţii  

 
Măsurarea suprafeţelor SPM (suprafeţe permanente de monitorizare) 
Biomasa acumulată în plantaţie se va măsura în suprafeţe circulare de 200 m2. Lungimea 

razei este de 7,98 m pentru suprafaţa standard şi se trasează cu ruleta, cu fir bine întins. 
Recomandăm utilizarea unor dispozitive simple, de mare precizie (IR), de măsurare a distanţelor. 
Raza aplicată în teren ţine cont de panta terenului, care este măsurată cu dendrometrul de teren şi 
înregistrată în fişa de teren. Se calculează raza cercului cu formula Rt=R/cos α, unde α = 
sexagesimale  (măsurat în teren) şi R = raza standard a suprafeţei orizontale. Coarda se întinde 
spre nord şi apoi se balează în sens invers acelor de ceasornic întreaga suprafaţa.  

 
Măsurarea puieţilor/arborilor vii sau uscaţi în picioare ca şi a cioatelor 
Măsurarea puieţilor vii. Toţi puieţii / arborii din interiorul suprafeţei SPM vor fi măsuraţi. 

Măsurarea dimensiunilor biometrice se va face unitar la toţi arborii din suprafaţă, pe specii. Se vor 
măsura diametrul la colet la prima şi a doua monitorizare şi diametrul la de 1,30 la ultima 
monitorizare, însă o decizie privind locul de măsurare se va lua chiar înainte de începerea 
monitorizării în funcţie de modul de dezvoltare al plantaţiilor. Cu ocazia primei monitorizări în 
anul 5 al proiectului unii arbori vor fi suficienţi de mari pentru a putea fi măsurat diametrul de 
bază (la 1.30 m înălţime) ca la salcâm şi plop, dar nu şi la stejar. Acesta pentru ca unele plantaţii 
vor avea numai 2 ani la prima monitorizare. Probabil ca va fi necesar să se măsoare diametrul la 
colet la toţi puieţii/arborii la prima monitorizare şi apoi la 1.30 la următoarele monitorizări (în anii 
10 şi 15 ai proiectului), în acest fel se vor evita şi datele eterogene.  

Măsurarea la colet presupune efectuarea măsurătorii diametrului puietului la nivelul 
solului prin îndepărtarea depunerilor vegetale şi uniformizarea solului. Diametrul se măsoară cu 
un şubler (recomandat cu citire automată., cu afişaj electronic) şi se citeşte diametrul în mm 
(valori absolute). Pentru măsurarea diametrului la înălţimea pieptului, la arbori se foloseşte un 
jalon de 1,3 m înălţime la capătul căreia se execută măsurătoarea cu precizia de citire este de 1 
cm. Dacă trunchiul este turtit se fac două citiri perpendiculare şi se înregistrează media lor. Se 
poate utiliza panglica de măsurare dacă grosimea trunchiului permite.  

Datele se înregistrează în ,,Fişa biomaselor” de teren unde se precizează dacă este 
măsurătoare la colet sau la 1,30 (model anexat), pentru fiecare puiet/arbore din SPM.  

Dacă arborele este bifurcat sub 1,30 m se consideră 2 arbori diferiţi (2 măsurători, câte una 
pentru fiecare ramificaţie). Dacă la 1,30 m există anomalii (lăţiri datorate ramurilor, defecte) se 
măsoară deasupra acestora.  

Arborii căzuţi, dar încă vii (chiar dacă au numai câteva ramuri verzi) se iau în considerare 
ca si când ar fi în picioare. 

Măsurarea se face cu şublerul/clupa/panglica forestieră, cu instrumentul de măsurare 
perpendicular pe axul arborelui în punctul de măsurare.  

Puieţii de pe limită vor fi înregistraţi în fişă, marcaţi cu o steluţă, iar la finalizarea 
suprafeţei vor fi păstraţi alternativi, unul da unul nu, iar primul, da în totdeauna . 

Pentru arborii de pe limită se pune capătul panglicii pe arbore. Dacă acesta este în 
jumătatea interioară arborele se include, dacă este în afară se exclude. Arborii aplecaţi în afara 
suprafeţei sau din afară spre interior se iau în considerare numai dacă baza arborelui este în 
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interiorul suprafeţei, cel puţin jumătate. Dacă raza este chiar pe jumătatea arborelui, se dă cu 
banul. 

Măsurarea arborilor uscaţi, morţi în picioare şi a cioatelor. Arborii uscaţi pe picior 
trebuie evidenţiaţi în fişa de teren, astfel: 

 Arborii lipsiţi de frunziş se notează cu 1 
 Arborii lipsiţi de ramuri subţiri şi de grosime mijlocie 2 
 Arborii numai cu ax principal 3 
 Dacă este prezent numai o parte din ax se notează cu 4 şi se precizează elemente 

înălţimea în m şi diametrul. 
Aceşti arborii se trec în carnet cu numerotarea de mai sus. Aceştia servesc la diminuarea 

volumului de carbon cu respectivele valori. 
 
Măsurarea biomasei arborilor/puieţilor 

 În teren se stabileşte diametrul  mediu (în ,,Fişa biomaselor”) ca medie aritmetică a 
diametrelor puieţilor/arborilor din suprafaţa SPM. 

Un număr de 10 arbori / puieţi de diametre medii (+ diametru mediu), eventual numărul de 
arbori cu diametru mai mare va fi egal cu numărul de arbori cu diametru mai mic decât media, vor 
fi tăiaţi în afara suprafeţei de monitorizare, rondomizat în parcelă astfel încât să nu se creeze 
goluri. Măsurarea biomasei (cântărirea) se face în teren. Speciile importante pentru biodiversitate 
(Malus, Pzrus, Sorbus) nu vor fi tăiate ci asimilate cu speciile abundente care au acelaşi 
dimensiuni biometrice.  

Biomasa  supraterană va fi separată pe componente: frunze, ramuri, ax principal şi 
cântărite în întregime cu balanţa de teren de precizie + 0,01 g (2 zecimale). Componentele de 
biomasă sunt separate cu foarfeca de vie şi aşezate pe folii separat. Datele se trec în fişa 
biomaselor (model anexat). 

Imediat după cântărire 3 subprobe de max 100 g din fiecare componentă de biomasă se 
pun în pungi de plastic şi se etichetează pentru determinări în laborator. Probele sunt constituite 
din frunze sau bucăţi de lemn de tulpină/rădăcină/ramuri. Pungile trebuie sa fie foarte bine închise 
şi etichetate. Eticheta conţine:  

 
Cod SPM – specie - tip de biomasă (F-frunze, T-tulpină, R-ramuri) - numărul subprobei. 
 
Biomasa subterană. Se excavează rădăcina până la dimensiuni ale ramificaţiilor de sub 1 

mm. Acestea sunt curăţate şi cântărite în stare proaspătă, iar 3 sub-probe (bucăţi de diferit 
diametre) sunt puse în pungi de plastic şi etichetate pentru laborator. Pungile vor fi foarte bine 
închise. Eticheta conţine:  

 
Cod SPM-specia-rădăcina (Rd)-numărul subprobei.. 

 
Biomasa arbuştilor. Pentru stabilirea biomasei arbuştilor se procedează astfel: se numără 

tufele din SMP, se stabileşte mărimea mediei şi se taie din afara suprafeţei 3 tufe de mărime 
medie. Sunt cântărite în stare proaspătă, pe componente (biomasă foliară, lemnoasă) iar 3 sub-
probe per componentă de biomasă se transferă în laborator unde sunt prelucrate identic metodei 
descrise mai sus la puieţi / arbori. 

 
Procesarea biomasei în laborator 
1. Sub-probele aduse din teren sunt cântărite cu pungile în care se află, apoi pungilor 

uscate în aer li se face tara, pentru evidenţierea ulterioară a masei proaspete a probelor. Separat 
probele proaspete de biomasă sunt cântărite, şi apoi uscate în laborator la 800C. Ţinând cont de 
tara pungilor şi umiditatea pierdută prin uscarea în etuvă se calculează procentul de umiditate ce 
trebuie aplicat masei proaspete pentru a obţine substanţa uscată a biomasei stabilite în teren pe 
componente.  
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2. Conţinutul de carbon. Subprobele uscate sunt analizate asupra conţinutului de carbon, 
care se stabileşte pentru fiecare tip de componentă de biomasă, în % SU (procente substanţă 
uscată). 

Rezultatele de laborator sunt furnizate intr-un tabel fără format impus, unde însă trebuie 
specificate numele şi semnăturile personalului implicat (şef de laborator şi personal). Aceste fişe 
sunt transmise unităţii de management a proiectului.  

 
Analiza datelor 
Conţinutul total de carbon al puietului/arborelui este obţinut prin însumarea conţinutului 

de carbon al componentelor măsurate direct. Conţinutul de carbon în componentele de biomasă 
este estimat pe baza biomasei şi conţinutului specific de carbon. Pentru fiecare specie din SPM 
conţinutul total de carbon este reprezentat grafic pe baza diametrului şi înălţimii la toţi arborii 
măsuraţi, apoi o regresie este generată. În cele din urmă ecuaţiile vor fi utilizate pentru stabilirea 
conţinutului de carbon al puietului/arborelui mediu din SPM, care înmulţit cu numărul de puieţi 
din specia respectivă din SPM dă cantitatea totală de carbon pe specie. Practic, măsurătorile din 
SPM conduc la o valoare medie a diametrului şi biomasa corespunzătoare pentru fiecare specie 
din SPM. Deoarece 10 arbori trebuie tăiaţi, şi este practic imposibil de a tăia arbori cu diametrul 
exact calculat se taie arbori cu diametrul apropiat, mai mic si mai mare decât media calculată. De 
exemplu, dacă diametrul mediu calculat este pentru salcâm de 3 cm atunci echipa de teren taie în 
afara suprafeţei SPM 5 arbori cu diametre mai mici decât 3 (ex: 2.5 cm, 2.7 cm, 2.8 cm, 2.9 cm 
and 2.9 cm) şi 5 cu diametrul mai mare (3.1 cm, 3.2 cm, 3.4 cm, 3.5 cm and 3.9 cm). Acesta va 
permite o regresie liniară a biomaselor. Cu diamterul exact stabilit in SPM se va estima conţinutul 
total de carbon al puietului /arborelui mediu pentru fiecare specie din SPM.   

În plus, biomasa medie pe componente de puieţi/arbori poate fi calculată pentru fiecare 
specie din SPM (frunze, ramuri, tulpină, rădăcină). 

Conţinutul de carbon în biomasă va fi stabilit apoi astfel: 

CBV (Conţinutul de carbon în arbori vii în SMP) = Specia 1 (numărul de arbori x conţinutul 
mediu total de carbon în arborele mediu) + Specia 2 (numărul de arbpri x conţinutul mediu total 
de carbon în arborele mediu) + Specia 3 (numărul de arbpri x conţinutul mediu total de carbon în 
arborele mediu), etc. 

CBU (Conţinutul de carbon în arbori morţi în picioare in SMP) = Sumă de specii {numărul 
arborilor morţă în picioare x (conţinutul de carbon al arborele mediu – conţinutul de carbon al 
componentelor lipsă)} 

CBA (conţinutul de carbon în biomasa arbuştilor) = Numărul de tufe in SMP x Conţinutul 
de carbon al tufei medii  

Astfel conţinutul de acrbon al din SPM este  

CB = CBV + CBU + CBA 
 
Conţinutul de carbon este stabilit pentru fiecare SPM, apoi se obţine media pe fiecare strat, 

şi este dată ca medie însoţită de indicii statistici pentru probabilitatea de acoperire de 95%. Stocul 
de carbon din biomasa totală este calculat mai întâi la hectar şi apoi extins la suprafaţa întregului 
strat.  

 
Construcţia ecuaţiilor alometrice 
Pentru scopul obţinerii de proiecţii în viitor ale dinamicii biomasei, ecuaţii specie-specifice 

şi staţional-specifice vor fi construite, între diametre, înălţimi şi biomasă/conţinut de carbon pe 
componente sau total arbore, prin reprezentarea grafică. În acest fel se obţin ecuaţii ale biomasei 
funcţie de înălţime şi diametru pentru fiecare specie: salcâmi, plopi şi alte foioase. 
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Controlul şi asigurarea calităţii                                                                                                          
Şeful de echipă va verifica numărul de arbori totali din SPM, indirect prin numărul de 

arbori din anumite specii, modul de tratare a arborilor limită, număr de arbori uscaţi şi modul de 
încadrare în raport cu biomasa lor 

Verificarea diametrului mediu se face prin măsurarea diametrelor arborilor / puieţilor pe 2 
diametre perpendiculare in SPM, la specia majoritară. Acestea sunt trecute pe fişă în spaţiul 
destinat (,,Verificarea diametrelor în teren”). 

Subprobele pentru stabilirea umidităţii vor fi păstrate în laborator până la validare. Prin 
sondaj se verifică unele măsurători privind atingerea constanţei masei uscate.  

Din aceiaşi subpobă se vor include repetiţii pentru analiza conţinutului de carbon din 
componentele de biomasă, 1 proba repetată la fiecare set de 20 probe. 

Se va verifica omogenitatea datelor. În caz de neomogenitate se analizează oportunitatea 
recoltării de probe adiţionale, analizei recoltării datelor în teren şi restratificării proiectului.  

  
Momentul de recoltare al probelor 
Recoltarea probelor vegetale se face înainte de începerea căderii frunzelor, respectiv în 

intervalul 15 august - 1 octombrie. 
 
Materiale şi echipamente  (Echipa de 2 oameni) 

1.Şubler (cu afişaj electronoic)/clupă forestieră 
2. Ruletă de 20 m sau dispozitiv IR pentru distanţe (precizie 0.01m) 
3. Foarfece de vie 
4. Folii de plastic de 2 x 2 m (5 buc/echipă)                            
5. Ferăstrău de mănă                                       
6. 2 Casmale/echipă 
7. 1 Şpaclu/echipă 
8. Pungi plastic, marker permanent 
9. Balanţă de teren (+ 0,01 precizie) 
10. Analizor C 
11. Etuvă 
12. Moară de măcinat material vegetal 
13. Minicalculator (1/team) 
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FIŞA DE EVALUARE A BIOMASEI 
 

Direcţia silvică:  Suprafaţa SPM (m2) 200 500 
Ocolul silvic:  Panta măsurată a terenului   
U.P:     
u.a.:     
Data:     
 
Cod SPM  Vârsta plantaţiilor (ani)
Coordonate GPS Latitudine Longitudine Altitudine  

    
 

DIMENSIUNI BIOMASĂ MĂSURATE ÎN TEREN 
ARBORI 

Specia Diametrul - Di (mm/cm) Diametrele 
medii ** 
(mm) 

Verificare 
diametre 
în teren 

Arbori vii Arbori 
uscaţi* 

colet 1,30 

Specia 1 Valori măsurate: D1, D2, D3, D4. …..Dn Dj   
Specia 2 Valori măsurate: D1, D2, D3, D4. …..Dn    
Specia 3 Valori măsurate: D1, D2, D3, D4. …..Dn    
….     

ARBUŞTI 
Specia Număr tufe Mărime medie (diametru 

coroană) 
Specia 1   
Specia 2   
   

* se va nota diametrul şi indicele care reprezintă componenta de biomasă lipsă (exDj2 – puiet cu 
diametrul Dj fără ramuri)   

** se încercuieşte varianta bună 
 

BIOMASĂ ARBORI MEDII  
Unitatea de măsură 1 g SP (= grame substanţă proaspătă) 
Nr. 
arbore 

Diametru  
(mm/cm) 

Înalţimea 
(cm) 

Biomasa 
foliară 

Biomasă  
ramuri 

Biomasă ax 
principal 

Biomasă  
rădăcină 

1 
2 
. 
 
. 

      

Media       
Notă: 10 puieţi/arbori pe specie este statistic acoperitor 
 
BIOMASA ARBUŞTI  
Unitatea de măsură 1 g SP (= grame substanţă proaspătă) 
 Nr. tufe / SPM Biomasă 

foliară 
Biomasa lemnoasă Biomasa subterană 

1 
2 
.. 

    

Media     
 
Echipa de teren (nume în clar, semnături)      
Controlor (nume în clar, semnături) 
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Anexa 5 

 
CALCULUL EMISIILOR DE GAZE CU EFECT DE SERĂ (N2O şi CO2) GENERATE 

PRIN UTILIZAREA FEERTILIZANŢILOR AZOTAŢI ŞI A COMBUSTIBILILOR 
FOSILI 

 
Datele din teren privind fertilizanţii şi combustibili sunt furnizate în Anexa 1, respectiv din 

Fişa de monitorizare a plantaţiilor. 
 

Estimarea emisiilor de CO2 din utilizarea combustibililor (benzină şi motorină) 
Cuantificarea emisiilor de CO2 din utilizarea combustibililor fosili (motorină, benzină). Se 

va preciza cantitatea totală de combustibili utilizată indiferent de natura lucrărilor (pregătirea 
terenului şi a solului, întreţinere mecanizată a culturilor).        
 

 
 

Anul 
proiectului 

Cantitatea de combustibili 
(litri combustibil total 

proiect) 

Echivalent CO2* 
(funcţie de g CO2/ l  tip 

de combustbil) 

Cantitatea de dedus 
(t CO2) 

Benzină Motorină Benzină Motorină  
Anul 0   B1 M1 Do = B1+M1 
Anul 1   B2 M2 D1 = B2+M2 
Anul 2   B3 M3 D2=  B3+M3 
Anul 3   B4 M4 D3 = B4+M4 
Anul 4   B5 M5 D4 = B5+M5 
Anul 5   B6 M6 D5 = B6+M6 
MI     TDMI =Σ Di (i=0-5) 
Anul 6     D6 
Anul 7     D7 
Anul 8     D8 
Anul 9     D9 
Anul 10     D10 
MII     TDMII =Σ Di (i=5-10) 
Anul 11     D11 
Anul 12     D12 
Anul 13     D13 
Anul 14     D14 
Anul 15     D15 
MIII     TDMIII =Σ Di (i=11-15) 

* Date standard  IPCC pentru Diesel: 2,633g CO2/litru Diesel sau 2.633 kgCO2/ litrul Diesel or 
2.633 tCO2/ tona Diesel; date standard IPCC pentru benzină: 2,303 gCO2/ litrul benzină sau 2.303 
kgCO2/ litrul benzină sau 2.303 tCO2/ tona benzină. Aceste date pot fi schimbate potrivit API 
petrol românesc 
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Estimarea emisiilor de CO2e rezultate din aplicarea fertilizanţilor azotaţi  
Datele din teren privind fertilizanţii sunt furnizate în Anexa 1, respectiv în Fişa de 

monitorizare a plantaţiilor. 
 

 Conţinut de azot  
pe tip de fertilizant 

(tone anual total 
proiect) 

Emisia  
pe tip de  
fertilizant 

(%) 

Emisii totale pe tip 
de fertilizant 

(t N2O) 

Cantitatea de dedus 
(t CO2e) 

Anul 0 A0 1.25 * E0 =1.25*A0 Fo = GWP1  x E 
Anul 1    F1 = … 
Anul 2    F2 
Anul 3    F3 
Anul 4    F4 
Anul 5    F5 
MI    TFMI =Σ  

Fi (i = 0-5) 
Anul 6    F6 
Anul 7    F7 
Anul 8    F8 
Anul 9    F9 
Anul 10    F10 
MII    TFMII =Σ Fi  

(i = 6 - 10) 
Anul 11    F11 
Anul 12    F12 
Anul 13    F13 
Anul 14    F14 
Anul 15    F15 
MIII    TFMIII =Σ  

Fi (i=11-15) 

* valoarea standard IPCC  = 1.25 % kg N2O/kg N. Avceste date pot fi schimbate dacă se obţin 
valori ale emisiilor locale.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1  GWP - Global Warming Potential (Potenţial de Încălzire Globală) care defineşte efectul climatic generat de un gaz 
de seră în comparaţie cu CO2, ca gaz de referinţă.     
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Anexa 6 

CALCULUL STOCULUI TOTAL DE CARBON SECHESTRAT ÎN PROIECT 

 
Acestă filă arată calculul care conduce la stabilirea stocului total de carbon acumulat în proiect. 
Principiul este bazat pe calculul pe fiecare componentă ecosistemică şi apoi valorile finale sunt 
însumate.  
 
 
Evidenţierea stocului de carbon acumulat în sol 

(tC/ha) 
Caracteristica Stratul (tip de sol) 

Aluvial Nisipos Cernoziom 
Stoc de carbon în sol - 

nivel de referinţă 
SA0 SN0 SCzo 

Stoc de carbon în sol – 
nivel de referinţă 

TS0 = SA0 + SN0 + SCzo 

Stoc de carbon în sol la 
monitorizarea a-II-a 

aproiectului  

SAM2 SNM2 SCzM2 

Schimabarea stocului total 
de carbon acumulat în sol 
pe durata primelor 2 
intervale de monitorizare a 
proiectului 

ΔA2= SAM2 - SA0   ΔN2 = SNM2 - SN0  ΔCz2 = SCzM2 - SCzo  

Acumulare totală de 
carbon în sol pe durata 
primelor 2 intervale de 
monitorizare a proiectului 
(TSM2) 

TSM2 * = ΔA2 + ΔN2 +Δ Cz2 

Schuimabrea stocului total 
de carbon acumulat în sol 
pe durata primelor 3 
intervale de monitorizare a 
proiectului 

SAM3 SNM3 SCzM3 

Schimbarea stocului de 
carbon în sol pe durata 
celui de-al 3 lea interval 
de monitorizare a 
proiectului 

ΔA3=SAM3 - SAM2 ΔN3= SNM3 - SNM2 ΔCz2 =SCZM3 - SCZM2 

Acumulare totală de 
carbon în sol pe durata 
celui de-al 3-lea interval 
de monitorizare (TSM3) 

TSM3 * = ΔA3 + ΔN3 +Δ Cz3 

 
Δ – este considerat ca diferenţă dintre limita superioară a intervalului de încredere al mediei din 
momentul de monitorizare inferior şi limita inferioară a intervalului de încredere ale mediei din 
momentul de monitoroizare superior
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Evidenţierea carbonului acumulat în necromasă (litieră şi lemn în descompunere) 
(tC/ha)  

Nr. 
Crt

. 

Tip de strat 
/vârsta 

 

Stoc de 
carbon 

acumulat la 
monitorizar

ea a I a 
proiectului 

(tC/ha) 

Total 
stoc  
MI 

Stoc de 
carbon 

acumulat la 
monitorizar

ea a II a 
proiectului 

(tC/ha) 

Total 
stoc  
MII 

Stoc de 
carbon 

acumulat la 
monitorizare

a a III a 
proiectului 

(tC/ha) 

Total 
stoc  
MIII 

1. Gorun L1Go Σ L1specie L2Go Σ (L2 specie –
L1 specie)* 

L3Go Σ (L3 specie– 
L1,2 specie)**2. Salcie L1Sa L2Sa L3Sa 

3. Salcâm 100 % L1Sc100 L2Sc100 L3Sc100 
4. Salcâm 75 % L1Sc75 L2Sc75 L3Sc75 
5. Salcâm 50 % L1Sc50 L2Sc50 L3Sc50 
6. Sălcioară L1Sl L2Sl L3Sl 
7. Stejar brumăriu L1Stb L2Stb L3Stb 
8. Plopi indigeni L1Pla L2Pla L3Pla 
9. Cer  L1Ce L2Ce L3Ce 

10. Glădiţă 50 % L1Gl50 L2Gl50 L3Gl50 
11. Glădiţă 100 % L1Gl100 L2Gl100 L3Gl100 
12. Frasin L1Fr L2Fr L3Fr 
13. Arbuşti L1Arb L2Arb L3Arb 
14. Pin L1Pi L2Pi L3Pi 

 Total carbon în 
necromasă 
acumulat pe 
durata 
proiectului 

 L M1  L M2  LM3 

 Schimbarea stoc  
de carbon 
acumulat în 
necromasă pe 
durata primului  
intervale de 
monitorizare a 
proiectului 

TL M1 = L M1 

 Schimbarea 
stocului de 
carbon acumulat 
în necromasă pe 
durata celui de-al 
doilea interval de 
monitorizare a 
proiectului 

ΔLM2= LM2 - LM1 

 Schimbarea 
stocului de 
carbon acumulat 
în necromasă pe 
durata celui de-al 
treilea interval 
de monitorizare 
a proiectului 

ΔLM3 = LM3 - LM2 

* numai pentru situaţiile în care diferenţele (Δ) sunt semnificative, întredouă intervale de monitorizare succesive, 
diferenţele nesemnificative se exclud din suma totală 
** L3 se compară cu L1 (dacă L1 este nesemnificativ diferit de L2) sau cu L2 (dacă L1 este semnificativ diferit de 
L2) 
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Evidenţierea carbonului acumulat în vegetaţie 
(tC/ha) 

Nr. 
Crt. 

Tip de strat 
/vârsta 

 

Stoc de 
carbon în 

vegetaţie la 
monitorizare

a a I a 
proiectului 

 
Total 
stoc 
MI 

Stoc de 
carbon în 

vegetaţie la 
monitorizarea 

a II a 
proiectului 

Total 
stoc MII

Stoc de 
carbon în 

vegetaţie la 
monitorizarea 

a III a 
proiectului 

Total 
stoc 
MIII 

1. Gorun V1Go Σ V1specie V2Go Σ (V2 specie -
V1 specie)* 

V3Go Σ (V3 specie -
V1,2 specie)**2. Salcie V1Sa V2Sa V3Sa 

3. Salcâm 100 % V1Sc100 V2Sc100 V3Sc100 
4. Salcâm 75 % V1Sc75 V2Sc75 V3Sc75 
5. Salcâm 50 % V1Sc50 V2Sc50 V3Sc50 
6. Sălcioară V1Sl V2Sl V3Sl 
7. Stejar brumăriu V1Stb V2Stb V3Stb 
8. Plopi indigeni V1Pla V2Pla V3Pla 
9. Cer  V1Ce V2Ce V3Ce 
10. Glădiţă 50 % V1Gl50 V2Gl50 V3Gl50 
11. Glădiţă 100 % V1Gl100 V2Gl100 V3Gl100 
12. Frasin V1Fr V2Fr V3Fr 
13. Arbuşti V1Arb V2Arb V3Arb 
14. Pin V1Pi V2Pi V3Pi 

 Total carbon în 
biomasă 
acumulat pe 
durata 
proiectului 

 V M1  V M2  VM3 

 Schimbarea 
stocului  de 
carbon acumulat 
în biomasă pe 
durata primului 
interval de 
monitorizare a 
proiectului 

TV M1 = V M1 

 Schimbarea 
stocului de 
carbon acumulat 
în bioomasă pe 
durata celui de-
al doilea interval 
de monitorizare 
a proiectului 

ΔVM2= VM2 - VM1 

 Schimbarea 
stocului de 
carbon acumulat 
în biomasă pe 
durata celui de-
al treilea 
interval de 
monitorizare a 
proiectului 

ΔVM3 = VM3 - VM2 

* numai pentru situaţiile în care diferenţele (Δ) sunt semnificative, întredouă intervale de monitorizare succesive, 
diferenţele nesemnificative se exclud din suma totală 
** V3 se compară cu V1 (dacă V1 este nesemnificativ diferit de V2) sau cu V2 (dacă V1 este semnificativ diferit de 
V2) 
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CANTITATEA DE CARBON TOTALĂ ACUMULATĂ ÎN PROIECT: 
 

Total carbon acumulat în I-ul interval  de monitorizare   Ctotal M1 = T VM1 + T LM1 - TDMI - 
TFMI 

Total carbon acumulat în II-lea interval de monitorizare Ctotal M2 = TSM2 + TVM2 + TLM2 - TDMII 
- TFMII 
Total carbon acumulat în III-lea interval de monitorizare Ctotal M3 = TSM3 + TVM3 + TLM3- 
TDMIII - TFMIII 
 

Cantitatea totală de carbon acumulată este multiplicată cu raportul dintre CO2/C, respectiv 
44/12 (cu excepţia emisiilor de combustibil şi fertilizanţi care sunt deja în CO2) pentru a ajunge la  
valoarea totală a reducerilor de emisii din proiect.  

 


