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Lemn Controlat 

Ghid pentru companiile cu  

certificare Lantul custodiei FSC  
 



 

Lemnul Controlat si prezentul ghid 

Prezentul  ghid vine in sprijinul companiilor ce detin certificat Lantul 

custodiei FSC, in vederea implementarii cerintelor Lemn controlat FSC 

pentru 'lemn necertificat' in grupele de produse “FSC Mixt”.  

Standardul FSC pentru evaluarea de catre companie a Lemnului 

controlat FSC (FSC-STD-40-005) permite companiilor producatoare de 

material lemnos:  

• Evitarea achizitionarii, in vederea productiei “FSC mixt”, de material 

lemnos fara certificare FSC provenit din surse forestiere daunatoare  

pentru mediu sau la nivel social; si  

• Comunicarea la nivel de companii in documentele de vanzare si 

transport e cu privire la provenienta lemnului fara certificare.  

Ghidul traseaza pasii pe care companiile ii pot face pentru a identifica, a 

caracteriza si a controla sursele materialului lemnos si prezinta conceptele 

cheie si cerintele tehnice ale standardului pentru Lemn controlat FSC. Nu 

poate fi utilizat in locul ansamblului integral de cerinte privitoare la Lemnul 

controlat, descrise in standardul FSC: Standard pentru evaluarea de catre 

companie a Lemnului controlat FSC - Versiunea 2-1 (Cod Ref.: FSC-STD-40-

005). Pentru toti cei interesati, Standardul este disponibil on-line 

(www.fsc.org/en/abouVdocuments/Docs_cenV2,37) .  

Ghidul este organizat in opt parti:  

1. Intelegerea conceptului de Lemn Controlat FSC 

2. Utilizatorii standardului  

3. Etape in controlul surselor de material lemnos  

4. Verificarea de catre companie a surselor de material lemnos 

5. Evaluarea riscului surselor de material lemnos 

6. Controlul materialului lemnos din “zone neprecizate”  

7. Controlul materialului lemnos din zone cu risc redus  

8. Comercializarea Lemnului Controlat FSC  



• Material lemnos provenit din exploatari ilegale;  

• Material lemnos provenit din exploatari ce violeaza drepturi 

civile sau cutumiare;  

• Material lemnos provenit din paduri in care valorile ridicate de 

conservare sunt amenintate de activitatea de gospodarire a 

padurii;  

• Material lemnos provenit din suprafete in care paduri sau alte 

ecosisteme de padure sunt transformate prin conversie in 

plantatii sau teren destinat altor utilizari; si  

• Material lemnos provenit din paduri in care se planteaza arbori 

modificati genetic (GM)  

PARTEA 1 

Intelegerea conceptului de  
Lemn Controlat FSC

Caseta 1. Categorii Lemn controlat FSC  

Produsele ce poarta etichete FSC contin o promisiune adresata clientilor:  

"Cumparand acest produs, sprijiniti managementl forestier responsabil." In 

spatele acestei etichete se desfasoara sistemul Lantului custodiei FSC, 

pentru verificarea provenientei materialului lemnos din produsul respectiv.  

Obiectivul primar pentru Lemnul Controlat  FSC este de a evita combinarea 

materialului lemnos din “surse inacceptabile” cu material certificat FSC in 

realizarea produselor FSC Mixt. Lemnul Controlat  FSC nu acelasi lucru cu 

Lemnul certificat FSC, care indeplineste toate cerintele din Principiile si 

Criteriile  FSC.  

Companiile cu certificare FSC a Lantului custodiei care combina material 

lemnos cu certificare FSC si fara certificare FSC in grupele de produse FSC 

trebuie sa faca dovada faptului ca materialul lemnos fara certificare FSC a 

fost controlat in vederea evitarii surselor cuprinse in cele cinci categorii 

enumerate in Caseta 1.  

Lemn controlat FSC se aplica tuturor produselor, atat celor bazate pe 

material lemnos cat si celor bazate pe material nelemnos. (NTFP).  



 PARTEA A 2-a 

Utilizatorii standardului 
 (FSC-STD-40-005) 

1. Producatori care combina material fara certificare FSC cu material 

certificat FSC in vederea comercializarii produselor ca 'FSC Mixt';  

2. Comercianti care combina material fara certificare FSC cu material 

certificat FSC in vederea comercializarii unei colectii de produse ca 

'FSC Mixt'; si  

3. Comercianti care manipuleaza si comercializeaza 'Lemn 

controlat FSC' pentru operatiuni cu certificare FSC a Lantului 

custodiei.  

PARTEA a 3-a 

Pasi in controlul surselor de material 
lemnos  

Exista trei moduri in care o companie cu certificare FSC a Lantului 

custodiei poate controla provenienta materialului lemnos fara certificare 

FSC:  

1. Achizitia de material lemnos de la intreprinderi forestiere care au fost 

verificate, cu privire la respectarea cerintelor din standardul FSC-STD-

30-01 0 Standard Lemn controlat FSC pentru intreprinderi de 

management forestier, de un organism de certificare FSC acreditat;  

2. Achizitia de Lemn controlat FSC de la furnizori care detin certificat valid 

pentru Lantul custodiei FSC, in care este cuprins si un cod de 

inregistrare pentru Lemn controlat FSC; si  

3. Verificarea pe plan intern a surselor de material lemnos in conformitate 

cu cerintele din FSC-STD-40-005 Standard pentru evaluarea de catre 

companie a Lemnului controlat FSC. Respectarea acestui standard va fi 

verificata prin audit de un organism de certificare FSC acreditat iar 

compania va primi un cod unic de inregistrare Lemn controlat FSC. 

Aceasta reprezinta o optiune numai pentru companiile ce pot urmari 

materialul lemnos pana la sursa.  

Pentru cazul 1. Compania va solicita furnizorilor certificatul Lemn 

controlat FSC, emis de un organism de certificare FSC acreditat, si va 

verifica valabilitatea acestuia la adresa : www.fsc-info.org.  

Pentru cazul 2. Compania va solicita furnizorilor certificatul FSC Lantul 

custodiei care trebuie sa cuprinda codul de inregistrare pentru Lemn 

controlat FSC, si va verifica valabilitatea acestuia la adresa www.fsc-

info.org.  

Pentru cazul 3. Compania trebuie sa indeplineasca cerintele standardului 

FSC-STD-40-005. Acest ghid prezinta in continuare informatii pentru 

companiile ce se incadreaza in aceasta categorie. Pentru respectarea 

standardului FSC-STD-40-005 compania trebuie sa aiba proceduri stabilite 

pentru controlul surselor de material lemnos, si anume:  
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• Desemnarea unei persoane / functii responsabila cu asigurarea 

respectarii cerintelor Lemn controlat FSC, in conformitate cu 

FSC-STD-40-005;  

• Asigurarea intelegerii de catre intregul personal cheie (angajati si 

contractanti) a rolului ce le revine in controlul achizitiilor de lemn si 

fibra. Compania trebuie sa stabileasca, ofere si documenteze instruirea 

personalului in acest sens;  

• Identificarea si inregistrarea documentelor ce dovedesc indeplinirea 

cerintelor aplicabileale standardului;  

• Verificarea faptului ca pentru toti furnizorii straini de specii de arbori 

enumerati in Anexele 1, 2 sau 3 ale CITES (Vezi Caseta 2 mai jos), toate 

autorizatiile si permisele aplicabile sunt insotite de documente de vanzare  

• Existenta unei declaratii disponibila public referitoare la controlul 

surselor de material lemnos specificat, in vederea  evitarii materialului 

provenit de la una din cele cinci categorii enumerate in Caseta 1;  

• Pastrarea unei liste a achizitiilor de lemn si fibra pe care compania 

doreste sa le controleze. Lista va cuprinde specii, volume, tara, ocolul 

silvic de origine, si numele si adresa furnizorului;  

• Stabilirea unui sistem prin care se asigura ca lemnul 'necontrolat' nu 

este combinat cu lemn controlat conform cerintelor prezentate in 

FSC-STD-40-005 si cu lemn cu certificare FSC
1
;  

• Implementarea unui  program intern al companiei pentru verificarea 

furnizorilor sai de material lemnos;  

• Evaluarea riscurilor pentru furnizori, in conformitate cu cerintele 

prezentate in FSC-STD-40-005;  

• Implementareaunui sistem de audit al furnizorilor de lemn din surse ce 

nu pot fi clasificate ca avand risc redus
2
 la nivelul Ocolului silvic 

conform cerintelor precizate in FSC-STD-40-005; si 

• Implementarea unui mecanism pentru reclamatii  privind dovezile 

referitoare la concluziile evaluarii riscului.  
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Caseta 2: Ce este CITES?  

CITES – Conventia pentru Comert  International cu specii amenintate de 

flora si fauna – este un acord international intre guverne. A fost adoptat in 

1973 cu scopul de a asigura faptul ca supravietuirea florei si faunei 

salbatice nu este amenintata de comertul international cu acestea. Daca o 

specie apare in listele cuprinse in una din Anexe, inseamna ca exista 

cerinte speciale ce se aplica la comertul international cu respectiva specie. 

Pentru mai multe informatii, vizitati: www.cites.org.  

1    Lemn care a fost verificat ca provenind din OS certificate  conform Principiilor si Criteriilor FSC. 

2  In cazul in care exista indoieli cu privire la riscul scazut, zona de provenienta va fi clasificata ca 

avand “risc nespecificat” ceea ce inseamna “fara risc scazutt”  



 
PARTEA a 4-aart PARTEA a 5-a 

Verificarea de catre 

companie a surselor de 

material lemnos  

Evaluarea riscului sursei lemnului  

Toate achizitiile de material lemnos necontrolat pe care compania doreste 

sa il utilizeze ca 'Lemn controlat FSC' vor fi cuprinse in programul de 

verificare al companiei.  

Compania va implementa evaluarea riscului in conformitate cu cele cinci 

categorii Lemn controlat FSC enumerate in Caseta 1, pentru toti furnizorii 

fara certificare FSC cuprinsi in programul companiei pentru verificarea 

Lemnului Controlat  FSC.  

Cand compania verifica la nivel intern sursele de material lemnos, 

compania trebuie sa:  

Pentru evaluarea riscului, compania va implementa urmatoarele actiuni:  

Sa verifice corectitudinea informatiei prin esantionarea documentelor 

de transport si achizitie.  

1. Tine evidenta tuturor achizitiilor de material lemnos cuprinse in 

programul companiei de verificare a Lemnului controlat FSC.  

2. Identifica si explica tara si unitatea de provenienta in functie de 

frontierele politice si / sau geografice, pentru fiecare achizitie si pentru 

fiecare din cele cinci categorii de Lemn controlat FSC enumerate in 

Caseta 1 (Caseta 3).  

3. Identifica sursele de informare pentru evaluarea riscului.  

Sursele de informare sunt oferite ca exemplu in Anexa 2B a  

FSC-STD-40-005. Companiile pot utiliza si alte surse de informare 

pentru a evalua riscul unitatii de provenienta a materialului lemnos. 

Interpretarea si indrumarile oferite de Initiativele Nationale acreditate 

FSC sunt prelevante.  

Sa stabileasca si sa intocmeasca lista cu originea achizitiilor de lemn si 

fibra pe care compania intentioneaza sa le controleze la nivel de tara si 

ocol silvic.  

Sa identifice si inregistreze toate documentele de la furnizori, pentru a 

confirma originea lemnului si a fibrei la nivel de ocol silvic.  

Sa evalueze si clasifice riscul pentru fiecare ocol silvic furnizor, in raport cu 

fiecare categorie Lemn controlat FSC.  

FSC creaza un Centru de resurse care sa sprijine companiile in 

implementarea evaluarii riscului. Informatiile cuprinse in acest Centru de 

resurse vor fi utilizate de companii ca indrumari privind evaluarea 

risuclui pe care o efectueaza. Rezultatele evaluarilor de ris efectuate de 

companii vor fi introduse in Baza de date FSC de catre Organismele de 

certificare, cu pastrarea confidentialitatii informatiilor.  

Partea a 5-a ofera mai multe informatii privind evaluarea riscului.  

Pentru zone care nu pot fi considerate cu risc redus, este necesara 

evaluarea suplimentara la nivelul ocolului silvic pentru a stabili daca 

lemnul poate fi considerat “controlat FSC”.  

Box 3: Exemple de zone pentru fiecare categorie de lemn 
controlat  

Partea a 6-a ofera mai multe informatii privind controlul lemnului din zone cu risc 'nespecificat'.  
Categorie  

• Lemn provenit din exploatari ilegale              Tinut, provincii, state 

• Lemn provenit din exploatari cu violarea  

drepturilor cutumiare si civile             Tinut, provincii, state  

• Lemn provenit din pladuri in care valorile ridicate  

• de conservare sunt amenintate de activitatile de management Eco-regiuni  

• Lemn provenit din suprafete in care paduri sau alte ecosisteme 

 de padure au fost transformate prin conversie in plantatii si  

terenuri destinate altor utilizari                Tinut, provincii, state  

• Lemn provenit din paduri in care sunt plantati arbori  

modificati genetic (GM)    Stat 

Zone  

Ca rezultat al evaluaarii, se identifica sursa materialului lemnos ca fiind 

controlata sau necontrolata.  
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4. Evalueaza daca zona de origine a furnizorului este confirmata ca zona 

cu risc redus pentru fiecare din cele cinci categorii Lemn controlat FSC. 

Evaluarea riscului va incepe la cea mai larga scara relevanta, la nivelul 

tarii, de exemplu. In cazul in care conditiile date la acest nivel nu sunt 

suficient de omogene pentru a stabili daca provenienta achizitiilor de 

material lemnos prezinta risc scazut (conform tuturor indicatorilor 

cuprinsi in Anexa 2B a FSC-STD-40-005), scara va fi redusa. De 

exemplu, daca exista multe conditii heterogene, stabilirea riscului nu 

va fi posibila decat la nivel de tinut sau la nivel local.  

In cazul in care toti indicatorii pentru fiecare categorie Lemn controlat FSC 

enumerati in  Anexa 2B a FSC-STD-40-005 sunt indepliniti, zona poate fi 

considerata ca avand 'risc scazut'.  

In cazul in care unul din indicatorii pentru una din cele cinci categorii Lemn 

controlat FSC nu este indeplinit, zona va fi considerata ca zona cu 'risc 

nespecificat' pentru respectiva categorie. A se vedea partea a 6-a a 

prezentului document pentru zonele cu 'risc nespecificat'.  

PARTEA a 6-a 

Controlul lemnului provenit din 
zone cu 'risc nespecificat' 

La cumpararea materialului lemnos din zone clasificate ca fiind cu ‘risc 

nespecificat’ sau ‘fara risc scazut’ se va include Ocolul silvic de 

provenienta in programul de verificare al companiei. Acesta va cuprinde 

probe pentru evaluarea in teren.  

Programul de verificare al companiei va furniza dovezi ca lemnul sau fibra 

provenite de la un anumit furnizor a fost controlat si s-a confirmat 

respectarea Anexei 3a FSC-STD-40-005.  

Compania va implementa urmatoarele  masuri:  

1. Stabilirea si implementarea unui proces periodic de verificare prin audit 

(cel putin o data pe an) la nivel de furnizor (0S) pentru a confirma 

autenticitatea documentatiei si a altor dovezi ce demonstreaza ca 

materialul lemnos indeplineste cerintele specifice cuprinse in Anexa 3B 

a FSC-STD-40-005.  

2. Consultarea cu grupurile interesate relevante, interviuri cu 

personalul si vizitarea parchetelor de exploatare in timpul 

inspectiei in teren.  

3. Stabilirea numarului de audituri pentru verificare la nivel OS prin 

esantionare in conformitate cu formula cuprinsa in Sectiunea 1.8 din 

Anexa 3 a FSC-STD-40-005.  

4. Clasificarea OS ca seturi de unitati similare din punct de vedere al 

tipului de padure, locatiei geografice si dimensiunea operatiunii, in 

scopul esantionarii.  

5. Pentru fiecare unitate de esantionare (0S) se verifica daca TOATE 

cerintele cuprinse in Anexa 3B a FSC-STD-40-005 sunt respectate 

de furnizor pentru fiecare din categoriile identificate ca fiind cu risc 

'nespecificat'.  

11 



 
 

Partea a 7-a 

Controlul lemnului provenit 

din zone cu risc scazut

Materialul lemnos provenit din surse identificate ca avand risc scazut pentru 

toate categoriile enumerate in Caseta 1 si incluse in programul de verificare 

al companiei poate fi tratat de companie ca 'Lemn controlat FSC‘.  

Partea a 8-a 

Vanzarea  
Lemnului controlat FSC 

Comercializarea Lemnului controlat FSC poate avea loc in cazul 

operatiunilor Lantul custodiei FSC la combinarea cu material cu certificare 

FSC in produse FSA mixt. Aceasta inseamna ca orice companie furnizoare 

de Lemn controlat FSC va detine un certificat valid pentru Lantul custodiei 

FSC emis in mod corespunzator de un organism de certificare FSC 

acreditat, care cuprinde un cod de inregistrare Lemn controlat FSC.  

Companiile care furnizeaza Lemn controlat FSC pot face declaratii cu 

privire la Lemn controlat FSC sau utiliza enuntul ‘Lemn controlat FSC’ 

numai in cazul comunicarii intre companii (ex. Facturi, avize de livrare si 

documentatie de transport.  

Nu se admite declaratia 'Lemn controlat FSC’ in scopuri promotionale 

si nici etichetarea pentru produse vandute ca ‘Lemn controlat FSC’.  
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