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autor al editorului, prin orice forma sau mijloc (grafic, electronic sau mecanic, inclusiv 
fotocopiere, inregistrare, sau sisteme de recuperare a informatiilor) nu este permisa decat cu 
aprobarea scrisa a editorului. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forest Stewardship Council (FSC) este o organizatie independenta, non-profit, 
neguvernamentala, cu sediul la Bonn, Germania. 
 
Misiunea Consiliului Forest Stewardship este de a sprijini un management al padurilor 
corespunzator din punct de vedere al mediului, avantajos din punct de vedere social si viabil 
din punct de vedere economic. 
 
FSC elaboreaza, sprijina si promoveaza standarde internationale, nationale si regionale 
conforme cu misiunea sa; evalueaza, acrediteaza si monitorizeaza organisme de certificare 
care verifica aplicarea standardelor FSC; ofera instruire si informatii; si promoveaza 
utilizarea produselor ce poarta logo FSC. 
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Cuvant inainte  

 
FSC a primit diferite comentarii de la organisme de certificare si grupuri interesate solicitand 
reducerea numarului de documente normative, pentru ca sistemul de documentare a 
certificarii sa fie mai usor de inteles. Prin urmare FSC a combinat toate Indrumarile in 
documente individuale numite „directive”. O directiva cuprinde toate indrumarile privitoare 
la un standard. Legatura cu standardul este reflectata in codul documentului. Daca au fost 
aprobate noi interpretari, acestea vor fi adaugate directivei iar documentul revizuit va fi 
republicat.  
 
Intentia acestui document este de a standardiza intelegerea si implementarea cerintelor de 
catre organismele de certificare FSC acreditate si de catre detinatorii de certificate.   
 
Prezentul document va fi revizuit in functie de necesitati. Cuprinsul directivei va fi introdus 
in standardele respective la fiecare revizie majora, in limita posibilitatilor.  
 
Modificarile si amendamentele aduse directivei vor fi anuntate imediat Retelei FSC.  
 
Nota privind utilizarea prezentei directive  

 
Toate aspectele prezentului document sunt considerate a fi normative, inclusiv domeniul de 
aplicare, data intrarii in vigoare, referinte, termeni si definitii, tabele si anexe, daca nu exista 
alte precizari.  
 
Sunteti rugati sa transmiteti toate comentariile si sugestiile privind prezentul document la:  
 
 

FSC International Center 
– Policy and Standards Program – 

Charles-de-Gaulle Str. 5 
53113 Bonn, Germany 

Phone: +49-228 / 367-660 
Fax: +49-228 / 367-6630 

E-Mail: policy.standards@fsc.org 
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CUPRINS   

 
A. Domeniu de aplicare 
B. Data intrarii in vigoare 
C. Documente de referinta 
D. Documente normative FSC inlocuite de prezenta Directiva 
 
PARTEA 1   Aspecte generale 
PARTEA a 2-a Indrumari FSC 
 

INDRUMARE-40-005-01  Conceptul de “zona” in evaluarea riscului  

INDRUMARE-40-005-02  Reclamatii privind activitati controversate in ocoalele silvice ale furnizorilor  

INDRUMARE-40-005-03  Punctul de prelucrare sau comercializare poate fi definit ca „zona” in scopul 

efectuarii evaluarii riscului? 

INDRUMARE-40-005-04  Ce tip de documentatie si de control sunt necesare pentru a verifica zona 

geografica de origine?  

INDRUMARE-40-005-05  Includerea punctului de productie / comercializare in programul companiei 

de verificare a lemnului controlat 

INDRUMARE-40-005-06  Evaluarea riscului disponibila public 

INDRUMARE-40-005-07  Cuprins minim si revizuirea rezultatelor publice ale evaluarii riscului facute  

INDRUMARE-40-005-08  Ce este de facut in cazul in care doua companii ajung la rezultate 

contradictorii in evaluarile riscului unui ocol silvic?   

INDRUMARE-40-005-09  Cum se utilizeaza ghidul si lista riscurilor identificate. realizate de Initiativele 

nationale FSC acreditate  

INDRUMARE-40-005-10  Cand va fi emis de catre organismul de verificare codul Lemn controlat FSC? 

INDRUMARE-40-005-11  Este necesar ca alte parti ale standardului sa fie implementate sau evaluate 

pentru activitatile de vanzare a „Lemnului controlat FSC”? 

INDRUMARE-40-005-12  Utilizarea, in evaluarea riscului, a Indexului de perceptie a coruptiei (CPI) al 

Transparency International  

INDRUMARE-40-005-13  In interpretarea Padurilor cu valoare ridicata de conservare (PVRC) exista 

diferente intre standardul FSC pentru lemn controlat FSC si Principiile si 

criteriile FSC? 

INDRUMARE-40-005-14  Cum poate fi confirmat „riscul scazut” pentru Categoria „C” din FSC-STD-40-

005 V2-1, clauza 1.1.  

INDRUMARE-40-005-15  Audituri de verificare in teren, rezultate, luarea de decizii si masuri necesare 

INDRUMARE-40-005-16  Ce este rata de esantionare si pool pe care organismele de certificare le vor 

utiliza pentru evaluarea in teren a furnizorilor din surse cu risc nespecificat? 
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A Domeniu de aplicare  

Prezendul document ofera interpretarea oficiala a FSC a cerintelor cuprinse in FSC-STD-40-
005.  

B Data intrarii in vigoare  

Data intrarii in vigoare este precizata separat pentru fiecare indrumare. 

C Documente de referinta   

Urmatoarele documente la care se fac referinte sunt indispensabile pentru aplicarea 
prezentului document. Pentru cele nedatate, este aplicabila ultima editie a documentului la 
care se face trimitere (inclusiv amendamentele acestuia).  
 
FSC-STD-40-005 Standard pentru evaluarea de catre companie a Lemnului controlat FSC  

D Documente normative FSC inlocuite de prezenta Directiva:  

FSC-ADV-40-016 V 2-0 EN Implementarea cerintelor pentru Lemnul controlat FSC  in FSC 

STD-40005 V2-1 si FSC-STD-20-011 V1-1  

E Termeni si definitii  

Termenii si definitiile apar in FSC-STD-01-002 glosar de termeni FSC si in FSC-STD-40005 
V2-1 Standard pentru evaluarea de catre companie a Lemnului controlat FSC. Alte definitii 
asociate indrumarilor pot fi furnizate in contextul fiecarei indrumari.  
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Partea1 Aspecte generale 

Directiva FSC ofera organismelor de certificare si altor grupuri interesate indrumari clare 
privind implementarea politicii si standardelor internationale FSC. O directiva este conceputa 
pentru a furniza indrumari oficiale referitoare la o problema sau o intrebare specifica inaintata 
catre Centrul International FSC. Toate indrumarile privind o serie de probleme referitoare la 
o anumita politica sau un anumit standard international FSC sunt cuprinse intr-un singur 
document pentru a usura accesul organismelor de certificare, al detinatorilor de certificate si 
al grupurilor interesate la interpretari.  
 
Daca un organism de certificare are indoieli cu privire la implementarea corecta a unei 
politici sau a unui standard FSC, trebuie sa solicite clarificari Unitatii FSC pentru Politici si 
Standarde. Daca este necesar, asemenea clarificari vor fi furnizate sub forma unei noi 
directive.  
 
Anterior finalizarii unei indrumari, un organism de certificare poate lua propria sa decizie in 
legatura cu o intrebare la care se asteapta clarificarea. Intr-un asemenea caz, responsabilitatea 
consecintelor respectivei decizii revine exclusiv organismului de certificare. Indrumarile 
oficiale furnizate ulterior de Centrul International FSC vor fi aplicate retroactiv. 
 
Indrumarile furnizate in prezentul document reprezinta pozitia oficiala a Centrului 
International FSC daca nu si pana cand sunt inlocuite de aprobarea unei politici, unui 
standard sau unei indrumari mai recente. In asemenea situatii, cerintele specificate in 
documentul cel mai recent au prevalenta.  
 
Organismele de certificare au obligatia de a respecta indrumarile cele mai recente si tot pe 
acestea Unitatea de acreditare a Afacerilor FSC isi va baza evaluarile si va stabili actiunile 
corective.  
 
Indrumarile finalizate sunt aprobate de Seful Unitatii pentru politici si standarde sau de 
Directorul general FSC. Daca un organism de certificare doreste sa conteste indrumarile 
furnizate, poate face acest lucru solicitand Comitetului pentru politici si standarde FSC o 
revizuire oficiala si o decizie. Pana la finalizarea unei asemenea revizuiri si decizii, sau in 
lipsa acesteia, organismul de certificare va continua sa respecte pozitia Centrului 
International FSC.  
 
Directivele sunt in revizuire continua si pot fi revazute sau retrase, ca raspuns la noi 
informatii, experiente sau modificari de situatie, de exemplu prin elaborarea unor noi strategii 
sau standarde aprobate de Consiliul director FSC.  
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Partea a 2a  Indrumari FSC  

 

INDRUMARE-40-005-01  Conceptul de “zona” in evaluarea riscului  

Normativ de referinta  FSC-STD-40-005 V2-1 Clause 8.1 si Anexa 2  
Data intrarii in vigoare  08 Aprilie 2009  
Termeni si definitii  Companie: persoana juridica ce trebuie sa respecte FSC STD-40-005 

V2-1 si care fie detine un certificat fie a candidat pentru certificare.  
Cadru  In contextul evaluarii riscului, termenul „zona” se refera la numele 

generic prin care este desemnata scara geografica la care este condusa 
evaluarea. Prin urmare zona poate fi definita prin tara, stat, ecoregiune, 
regiune, tinut, ocol silvic, etc.  
Evaluarea riscului pentru orice categorie data se poate desfasura la 
orice scara geografica la care compania poate obtine informatii sigure 
si independente si la care conditiile referitoare la categoriile de Lemn 
controlat FSC sunt suficient de omogene pentru a evalua riscul. 

Indrumare  1. Pentru categoriile de lemn controlat FSC A, B, D, si E (vezi Clauza 
1.1 din FSC-STD-40-005 V2-1) evaluarea riscului poate incepe la 
nivel national ca nivelul cel mai larg. In acest caz, zona este 
echivalenta cu tara.  
 

2. FSC-STD-40-005 V2-1 defineste ecoregiunea ca unitate pentru 
evaluarea riscului in categoria C de lemn controlat FSC (VRC 
amenintate). Aceasta mai ales pentru ca informatiile necesar a fi 
verificate conform indicatorilor din Anexa 2 sunt disponibile la 
nivelul ecoregiunii.  

  
3. Pentru evaluarea riscului in cazul PVRC, evaluarea se va efectua 

mai intai la nivelul tarii, pentru a evalua daca zona de provenienta a 
lemnului este localizata intr-o ecoregiune ce figureaza ca avand 
valoare ridicata de conservare (ex.zone fierbinti de biodiversitate, 
Ecoregiune Global 200, Frontier Forest, zona peisagistica forestiera 
intacta). Daca lemnul nu provine dintr-o zona in care exista 
asemenea ecoregiuni, compania poate clasifica zona ca avand ‚risc 
redus’ iar materialul lemnos ca lemn controlat pentru categoria 
respectiva. Totusi, daca materialul lemnos provine dintr-o zona in 
care exista o asemenea ecoregiune, compania va clasifica zona ca 
avand „risc nespecificat”. In acest caz, compania poate decide sa 
efectueze evaluarea riscului la o scara mai redusa (provincie, judet, 
OS) pentru a ajunge la decizia de risc redus, cu conditia ca exista 
suficiente informatii independente verificabile pentru a sprijini 
aceasta concluzie.  

 
NOTA: Evaluarea riscului poate fi redusa la un anumit domeniu clar de 
aplicare in cadrul zonei, cum ar fi tipul de padure (ex. plantatii) sau 
scara (ex. SLIMF - paduri cu suprafata redusa ori cu intensitate redusa 
de gospodarire). In acest caz, domeniul redus de aplicare trebuie sa fie 
clar evidentiat in rezultatele evaluarii riscului facute publice.  
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INDRUMARE-40-005-02  Reclamatii privind activitati controversate in ocoalele silvice ale 

furnizorilor  

Normativ de referinta  FSC-STD-40-005 V2-1 Section 14 Clauses 14.1, 14.2 and 14.3  
Data intrarii in vigoare  08 Aprilie 2009  
Termeni si definitii  Companie: persoana juridica ce trebuie sa respecte FSC STD-40-005 

V2-1 si care fie detine un certificat fie a candidat pentru certificare. 
Cadru  Au existat unele situatii in care, in zone cu risc redus, furnizorii 

desfasurau activitati controversate la nivel de ocol silvic. Standardul 
Lemn controlat nu are intentia sa permita material lemnos provenit din 
activitati controversate cum ar fi conversia sau violarea drepturilor 
chiar daca aceste activitati se desfasoara in zone considerate a avea 
„risc redus” la o scara mai larga. 

Indrumare In cazul reclamatiilor privitoare la activitati controversate, relevante 
pentru oricare din categoriile de lemn controlat FSC, desfasurate in 
ocoalele silvice ale furnizorului, compania va efectua consultari cu 
grupurile interesate relevante pentru categoria controversata de lemn 
controlat FSC in zona in care se afla furnizorul, pentru a culege mai 
multe informatii. Daca informatiile obtinute nu permit stabilirea 
„riscului redus”, compania poate decide sa efectueze un audit de 
verificare in teren conform Anexei 3 a FSC-STD-40-005 V2-1, pentru 
a ajunge la stabilirea de „risc redus”.    

 
 

INDRUMARE-40-005-03  Punctul de prelucrare sau comercializare poate fi definit ca 

„zona” in scopul efectuarii evaluarii riscului? 

Normativ de referinta  FSC-STD-40-005 V2-1 Clause 8.1 si Anexa 2  
Data intrarii in vigoare  08 Aprilie 2009  
Termeni si definitii  Companie: persoana juridica ce trebuie sa respecte FSC STD-40-

005 V2-1 si care fie detine un certificat fie a candidat pentru 
certificare. 

Cadru  Unele companii au utilizat locatia comerciantului sau 
producatorului ca loc de efectuare a evaluarii riscului in situatiile 
in care nu se cunostea provenienta geografica a materiei prime. 

Indrumare 1. Definitia „zonei” de provenienta a materialului furnizat este 
geografica, reprezentand tara, regiunea, ecoregiunea sau 
padurea din care au fost initial recoltati arborii. Conceptul de 
zona nu poate fi aplicat companiilor sau organizatiilor care 
produc si/sau comercializeaza produse pe baza de material 
forestier in nici un punct din lantul de furnizare pentru lantul 
custodiei.  
 

2. Daca zona geografica de origine a materialului achizitionat nu 
poate fi stabilita nu se poate efectua evaluarea riscului si, prin 
urmare, materialul nu poate fi utilizat ca achizitii de material 
controlat FSC. 
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INDRUMARE-40-005-04  Ce tip de documentatie si de control sunt necesare pentru a 

verifica zona geografica de origine?  

Normativ de referinta  FSC-STD-40-005 V2-1 Clause 8.1  
Data intrarii in vigoare  08 Aprilie 2009; revizuit 01 iulie 2010  
Termeni si definitii  Companie: persoana juridica ce trebuie sa respecte FSC STD-40-

005 V2-1 si care fie detine un certificat fie a candidat pentru 
certificare. 

Cadru  Se cere companiilor sa pastreze documente ce atesta zona de 
provenienta. 

Indrumare 1. Pentru a demonstra respectarea Clauzei 8.1, companiile vor 
tine evidente care demonstreaza zona de origine la nivel de 
padure. Aceste evidente vor cuprinde, fara a se limita la, 
documente de transport cerute prin lege si dovada achizitiei de 
la ocolul silvic de origine. Documentele ce demonstreaza 
provenienta vor fi puse la dispozitia organismului de 
certificare in timpul auditurilor sau la solicitare. O declaratie 
facuta de furnizor nu poate fi utilizata decat ca parte a 
documentatiei ce atesta provenienta. Numai declaratia 
furnizorului, chiar daca exista un acord contractual, nu este 
considerata o dovada suficienta pentru originea materialului 
lemnos.   
 

2. In completarea punctului 1.1 (mai sus) pentru furnizori aflati in 
tari cu CPI sub 5, companiile vor efectua un test de 
plauzibilitate a informatiilor culese conform clauzei 8.1. acest 
test va cuprinde criterii de plauzibilitate definite de companie 
cum ar fi distanta si mijloacele de transport, specii de lemn, 
relatiile furnizorului, etc.   

 
NOTA1: Intra in sarcina companiei sa evalueze criteriile de 

plauzibilitate si sa ajunga la o decizie corecta si obiectiva cu 
privire la plauzibilitatea si increderea acordata informatiei 
furnizate. Se va face uz de principiul precautiei. 

 
NOTA 2: Daca rezultatul testului de plauzibilitate este negativ, 

materialul nu va fi utilizat drept achizitie de material controlat.  
 
3. Organismele de certificare vor confirma la fiecare audit de 

monitorizare ca documentatia corecta este pastrata si 
verificata. 
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INDRUMARE-40-005-05  Includerea punctului de productie / comercializare in 

programul companiei de verificare a lemnului controlat 

Normativ de referinta  FSC-STD-40-005 V2-1 Clauze 8.1, 9.1  
Data intrarii in vigoare  08 Aprilie 2009  
Termeni si definitii  Companie: persoana juridica ce trebuie sa respecte FSC STD-40-

005 V2-1 si care fie detine un certificat fie a candidat pentru 
certificare. 

Cadru  O companie poate decide sa includa intregul lant al custodiei 
pentru o anumita achizitie in programul de verificare a lemnului 
controlat pentru a putea urmari materialul pana la zona de 
provenienta. Aceasta se poate aplica in situatiile in care materia 
prima nu este achizitionata direct din padure.  

Indrumare 1. Pentru a include lantul custodiei in programul companiei de 
verificare a lemnului controlat, toti furnizorii (comercianti si 
producatori) din lantul respectivei achizitii trebuie sa fie 
cuprinsi. 
 

2. Compania va demonstra in mod satisfacator pentru organismul 
de certificare ca o anumita achizitie este identificabila si 
trasabila pana la zona de origine prin documente verificabile 
sau prin evidente (facturi, aviz de livrare,etc.)   

 
3. Compania va implementa un proces de verificare a 

autenticitatii documentatiei specificate pentru a confirma tara 
si ocolul silvic de provenienta a materialului lemnos.  

 
Compania trebuie sa poata demonstra ca materialul lemnos nu a 
fost combinat cu lemn din surse necontrolate de-a lungul lantului 
custodiei. Acest fapt poate fi demonstrat prin audituri efectuate de 
companie in locatiile furnizorilor. 

 
 

INDRUMARE-40-005-06  Evaluarea riscului disponibila public 

Normativ de referinta  FSC-STD-40-005 V2-1 Clauza 11.2  
Data intrarii in vigoare  08 Aprilie 2009  
Termeni si definitii  Companie: persoana juridica ce trebuie sa respecte FSC STD-40-

005 V2-1 si care fie detine un certificat fie a candidat pentru 
certificare. 

Cadru  - 
Indrumare 1. Conform FSC-STD-40-005 V2-1 Anexa 2, compania va pune 

la dispozitia organismului de certificare evaluarile riscului, 
pentru a a fi analizate din punct de vedere tehnic si al adecvarii 
evaluarilor de risc. 
 

2. Organismul de certificare va publica rezultatele evaluarii 
riscului, in termen de 7 zile de la analiza, in dosarul CoC al 
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companiei din baza de date FSC la www.fsc-info.org. 
 

3. Pentru ca o companie sa includa o noua zona in programul sau 
de lemn controlat, mai intai trebuie sa inainteze respectiva 
evaluare a riscului catre organismul sau de control si sa 
primeasca rezultatul analizei, inainte de a utiliza materialele 
din aceste ocoale silvice in grupele de produse FSC.  
  

4. Rezultatele evaluarii riscului trebuie sa cuprinda informatia 
minima precizata in Indrumarea-40-005-07.  

 

INDRUMARE-40-005-07  Cuprins minim si revizuirea rezultatelor publice ale evaluarii 

riscului facute  

Normativ de referinta  FSC-STD-40-005 V2-1 Clauza 11.2  
Data intrarii in vigoare  08 Aprilie 2009  
Termeni si definitii  Companie: persoana juridica ce trebuie sa respecte FSC STD-40-

005 V2-1 si care fie detine un certificat fie a candidat pentru 
certificare. 

Cadru  Continutul cerintelor pentru rezultatele publice ale evaluarii 
riscului nu sunt precizate in FSC-STD-40-005 V2-1. Aceasta nota 
defineste interpretarea data de FSC a cerintelor pentru 
disponiblitate publica, pe baza nevoii de transparenta a 
implementarii Standardului pentru Lemn controlat FSC, tinand 
cont in acelasi timp de necesitatea pastrarii confidentialitatii. 
Urmatoarea indrumare este legata de o decizie a Adunarii generale 
2008 privind statutul de membru, prin Motiunea #24.   

Indrumare 1. Rezultatele publice ale evaluarii riscului trebuie sa includa cel 
putin urmatoarele informatii: 
a) Numele si adresa organismului de certificare FSC acreditat 

care a dat aprobarea 
b) Data evaluarii riscului 
c) Data revizuirii de catre organismul de certificare FSC 

acreditat  
d) Numele ocolului / ocoalelor silvic(e) pentru care s-a 

efectuat evaluarea riscului 
e) Concluziile privind riscurile pentru fiecare din cele cinci 

categorii de Lemn controlat FSC (trimitere la FSC-STD-
40-005 V2-1 Anexa2 ) pentru fiecare ocol silvic  

f) Scurta explicatie petnru fiecare din categoriile de lemn 
controlat considerate ca avand risc scazut 

g) Lista surselor de informare utilizate pentru evaluarea 
indicatorilor. 

 
2. Companiile trebuie sa revizuiasca propriile evaluari de risc cel 

putin o data pe an pentru a verifica mentinerea corectitudinii 
riscului identificat pentru fiecare indicator al celor cinci 
categorii de lemn controlat FSC. Aceasta se va efectua inainte 
de monitorizarea de catre organismul de certificare in care 
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acesta trebuie sa verifice si procesul de revizie. La aparitia 
unor modificari semnificative in profilul de risc (modificari ale 
legislatiei, intreruperea actiunii legii de tulburari civile, etc) 
compania are obligatia de a revizui evaluarea riscului.  

 
 

INDRUMARE-40-005-08  Ce este de facut in cazul in care doua companii ajung la 

rezultate contradictorii in evaluarile riscului unui ocol silvic?   

Normativ de referinta  FSC-STD-40-005 V2-1 Clauza 11.2  
Data intrarii in vigoare  08 Aprilie 2009  
Termeni si definitii  Companie: persoana juridica ce trebuie sa respecte FSC STD-40-

005 V2-1 si care fie detine un certificat fie a candidat pentru 
certificare. 

Cadru  Urmatoarea indrumare este legata de o decizie a Adunarii generale 
2008 privind statutul de membru, prin Motiunea #24.   

Indrumare 1. In situatia in care un organism de certificare constata ca 
rezultatele evaluarii riscului efectuate de un client sunt in 
contradictie cu rezultatele evaluarii riscului facute de o alta 
companie, referitor la acelasi ocol silvic de provenienta, acel 
organism de certificare trebuie sa solicite clarificari de la 
Programul de acreditare FSC.  

 
NOTA: FSC recomanda organismelor de certificare FSC 

acreditate sa consulte evaluarile de risc publicate anterior (baza 
de date FSC) pentru a identifica potentiale conflicte referitoare 
la concluzii diferite privind riscul. 

 
2. In situatiile in care o companie primeste informatii 

controversate privitoare la evaluarea riscului pentru oricare din 
categoriile de Lemn controlat, se va aplica principiul 
precautiei.  

 

INDRUMARE-40-005-09  Cum se utilizeaza ghidul si lista riscurilor identificat, realizate 

de Initiativele nationale FSC acreditate  

Normativ de referinta  FSC-STD-40-005 V2-1 Clauze 8.1, 13.3, Anexa 2 Sectiunea A.2  
Data intrarii in vigoare  08 Aprilie 2009  
Termeni si definitii  Companie: persoana juridica ce trebuie sa respecte FSC STD-40-

005 V2-1 si care fie detine un certificat fie a candidat pentru 
certificare. 

Cadru  Inca de cand a fost introdus conceptul de evaluare a riscurilor s-au 
ridicat intrebari privind informatiile ce pot constitui dovezi 
concludente pentru concluziile evaluarii riscului si modul in care 
se poate asigura credibilitatea evaluarilor riscului efectuate de 
companii.  

Indrumare 1. Riscurile pentru o anumita tara / regiune stabilite de Initiativele 
nationale FSC acreditate si aaprobate de un IC FSC vor fi 
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considerate concludente si vor fi utilizate de orice companie 
care urmareste provenienta materialului forestier necertificat in 
cadrul unui program de verificare pentru lemn controlat pentru 
respectiva tara/regiune.  

 
2. Companiile au o perioada de pana la 12 luni de la data 

aprobarii sa alinieze programele proprii de verificare a 
lemnului controlat la aprobata desemnare a riscurilor de catre o 
Initiativa nationala. Organismele de certificare au obligatia de 
a informa proprii detinatori de certificate cu privire la 
desemnarile nou aprobate.  
 

3. FSC-STD-40-005 V2-1, clauza 13.3 cere de asemenea ca orice 
ghid oficial (separat de desemnarea riscurilor) realizat de o 
Initiativa nationala FSC acreditata sa fie utilizat de companie. 
Ghidul poate cuprinde detalii privind grupurile interesate 
relevante, zone cu valori ridicate de conservare sau proceduri 
de consultare. Necunoasterea acestui ghid este considerata ca 
abatere.  

  
NOTA1: Procedurile FSC pentru elaborarea desemnarii riscului de 

catre Initiative nationale FSC acreditate sunt cuprinse in FSC-
PRO-60-002 V1-0 desemnarea riscurilor privind Lemnul 

controlat FSC elaborata de Initiative Nationale FSC. 

 
NOTA 2: FSC lucreaza la o solutie tehnica pentru crearea pe 

internet a unui centru de informatii privind riscurile si 
evaluarile riscului efectuate de Initiativele nationale. Intr-un 
stadiu ulterior, FSC considera ca o asemenea platforma internet 
va cuprinde informatii concludente pentru anumite tari.  

 
NOTA 3: FSC are in plan desfasurarea de evaluari ale riscului in 

acele zone de pe glob in care nu exista Initiative nationale FSC 
acreditate. 

 

INDRUMARE-40-005-10  Cand va fi emis de catre organismul de verificare codul Lemn 

controlat FSC? 

Normativ de referinta  FSC-STD-40-005 V2-1 Clauza 15.1, 15.2f; FSC-STD-40-005 V2-
0, Clauza 6.1.1f. 

Data intrarii in vigoare  08 Aprilie 2009  
Termeni si definitii  Companie: persoana juridica ce trebuie sa respecte FSC STD-40-

005 V2-1 si care fie detine un certificat fie a candidat pentru 
certificare. 

Cadru  Codul Lemn controlat FSC in general arata faptul ca respectiva 
companie a inclus vanzarea de Lemn controlat FSC pentru cel 
putin o grupa de produse FSC in domeniul de aplicare al 
certificatului Lantul custodiei FSC.  

Indrumare 1. Un cod Lemn controlat FSC va fi emis pentru toate companiile 
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ce doresc sa faca declaratii referitoare la Lemn controlat FSC 
in documentele de vanzare si transport. Pentru alte activitati 
din FSC-STD-40-005 V2-1 legate de provenienta materialului 
fara certificare FSC (ex. identificarea provenientei, evaluarea 
riscului, verificarea in teren) ne este necesar un asemenea cod.  
 

NOTA: codurile Lemn controlat FSC deja eliberate pot fi pastrate. 
Noi coduri Lemn controlat FSC pot fi eliberate si pentru 
activitati din FSC-STD-40-005 V2-1 legate de provenienta 
materialului fara certificare FSC.   

 
2. Organismul de certificare nu va emite un cod Lemn controlat 

FSC daca exista neindepliniri majore ale cerintelor din FSC-
STD-40-005 V2-1.  

 

INDRUMARE-40-005-11  Este necesar ca alte parti ale standardului sa fie implementate 

sau evaluate pentru activitatile de vanzare a „Lemnului 

controlat FSC”? 

Normativ de referinta  FSC-STD-40-005 V2-1 Clauza 10.1, 15.1 si Anexa 4 
Data intrarii in vigoare  08 Aprilie 2009  
Termeni si definitii  Companie: persoana juridica ce trebuie sa respecte FSC STD-40-

005 V2-1 si care fie detine un certificat fie a candidat pentru 
certificare. 

Cadru  Exista situatii in care FSC-STD-40-005 V2-1 se aplica numai in 
scopul achizitionarii si/sau comercializarii Lemnului controlat 
FSC. Aceasta se aplica situatiilor in care companiile achizitioneaza 
Lemn controlat FSC de la furnizori cu certificare FSC si doresc fie 
sa introduca materialul in declaratiile Lemn controlat FSC, fie  sa 
il utilizeze, impreuna cu material certificat FSC in gurpe de 
produse FSC mixt, avand ca rezultat material cu un anume procent 
de FSC mixt si de Lemn controlat FSC. Tinand cont de faptul ca 
declaratiile Lemn controlat FSC nu por fi facute decat de companii 
ce detin un certificat valid pentru Lantul custodiei FSC iar 
cerintele pentru achizitii si inregistrari sunt cuprinse pe larg in 
FSC-STD-40-004 V2-0: Standard FSC pentru certificarea Lantului 
de custodie, se ofera urmatoarele indrumari:  

Indrumare 1. Pentru achizitiile de Lemn controlat FSC (material ce a fost 
deja controlat de un furnizor cu certificare FSC si apoi 
introdus, cu declaratii FSC, in Lantul custodiei cu certificare 
FSC) numai  urmatoarea sectiune din FSC-STD-40-005 V2-1 
trebuie implementata de companii si evaluata de organismele 
de certificare:  
a) Partea 2, Clauza 10.1 (dupa caz); 
 

2.  Pentru vanzarea Lemnului controlat FSC numai urmatoarele 
sectiuni din FSC-STD-40-005 V2-1 trebuie implementate de 
companii si evaluate de organismele de certificare:  
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a) Partea 2, Clauza 10.1 (dupa caz); 
 

NOTA: Atat importul cat si exportul de „lemn controlat FSC” 
pentru speciile enumerate in Anexele I, II si III ale Conventiei 
pentru comertul international cu specii amenintate de flora si 
fauna salbatice (CITES) vor fi acompaniate de autorizatiile si / 
sau permisele aplicabile in tara de origine.  
b) Partea 4, Vanzarea Lemnului controlat FSC; si 
c) Anexa 4: prevederi privind declaratii referitoare la Lemn 
controlat FSC.  

 

INDRUMARE-40-005-12  Utilizarea, in evaluarea riscului, a Indexului de perceptie a 

coruptiei (CPI) al Transparency International  

Normativ de referinta  FSC-STD-40-005 V2-1 Anexa 2, Sectiunea B.1, Indicator 1.4 
Data intrarii in vigoare  08 Aprilie 2009  
Termeni si definitii  Companie: persoana juridica ce trebuie sa respecte FSC STD-40-

005 V2-1 si care fie detine un certificat fie a candidat pentru 
certificare. 

Cadru  Publicarea anuala a Indexului de perceptie a coruptiei (CPI) al 
Transparency International a fost identificat de PSU ca sursa ce va 
fi utilizata de companii in evaluarea categoriei 1 de lemn controlat 
„provenit din exploatari ilegale” intr-o anumita tara. Indexul 
organizeaza tarile in functie de gradul de extindere a coruptiei la 
nivelul functionarilor publici si al politicienilor. Desi acest index 
nu are in vedere eliberarea permiselor de exploatare si alte 
activitati asociate cu implementarea prevederilor legale privitoare 
la taieri, este de presupus ca extinsa coruptie din sectorul public va 
cuprinde si sectorul forestier in tarile in care activitatile de 
exploatare forestiera si comercializare a materialului lemnos sunt 
reglate si controlate de autoritatile guvernamentale.  
FSC-STD-40-005 V2-1cere companiilor o abordare precauta in 
evaluarea riscului. Ceea ce inseamna ca, in cazul in care lipsesc 
informatii privind coruptia in sectorul forestier, se va defini tara / 
ocolul silvic ca avand risc „nespecificat” pentru respectivul 
indicator, si, prin urmare pentru intreaga categorie de Lemn 
controlat. 
CPI prezinta un sistem ce evalueaza numeric coruptia, de la 1 la 
10, in care 1 indica nivelul cel mai ridicat de coruptie, iar 10, 
nivelul cel mai scazut.  

Indrumare Luand in considerare valoarea numerica CPI, companiile vor 
considera valoarea 5 pentru a stabili riscul nespecificat / scazut. 
Tarile cu index mai mic de 5 vor fi considerate ca avand „risc 
nespecificat” pentru indicatorul 1.4 din Anexa 2, Sectiunea B a 
FSC-STD-40-005 V2-1, daca nu exista informatii precise, 
independente si credibile la o scara mai redusa (ex. sunt 
implementate sisteme independente de urmarire a materialului 
lemnos) care sa demonstreze contrariul.  
 



© 2009 Forest Stewardship Council A.C. Toate drepturile rezervate.  
 

 

17 din 15 

NOTA: Intrucat CPI este actualizat in fiecare an, companiile 
trebuie sa revizuiasca evaluarile de risc cel putin anual (vezi 
6.2).  

 

INDRUMARE-40-005-13  In interpretarea Padurilor cu valoare ridicata de conservare 

(PVRC) exista diferente intre standardul FSC pentru lemn 

controlat FSC si Principiile si criteriile FSC? 

Normativ de referinta  FSC-STD-40-005 V2-1 Anexa 2 Sectiunea B 
Data intrarii in vigoare  08 Aprilie 2009  
Termeni si definitii  Companie: persoana juridica ce trebuie sa respecte FSC STD-40-

005 V2-1 si care fie detine un certificat fie a candidat pentru 
certificare. 

Cadru  Conceptul de Paduri cu valoare ridicata de conservare a fost 
introdus initial de Principiile si criteriile FSC. Urmatoarea 
indrumare este legata de decizia privind calitatea de membru, luata 
de Adunarea generala 2008, prin Motiunea #24. 

Indrumare 1. Nu exista diferente privind definitia PVRC si diferitele 
categorii ale acestora intre Principiile si criteriile FSC si 
standardele FSC referitoare la lemn controlat FSC. 
 

2. Principala diferenta rezida in obiectivele celor doua standarde. 
In timp ce in Principiile si criteriile FSC se cere pastrarea si 
largirea atributelor de valoare ridicata la nivelul ocolului silvic, 
pe cand in Standardul pentru lemn controlat FSC se cere 
companiilor sa evite materialul lemnos provenit din paduri in 
care valori ridicate de conservare sunt amenintate la nivel de 
ecoregiune.  
 

3. Evaluarea riscului (Anexa 2 a FSC-STD-40-005 V2-1) 
Principalele  aspecte referitoare la conceptul PVRC sunt:  
a) standardul FSC-STD-40-005 V2-1solicita identificarea 

valorilor ridicate de conservare semnificative la nivel de 
ecoregiune, ceea ce, in termeni de practica, inseamna ca 
valorile relevante in plan local nu se afla in atentie in 
aceasta etapa a evaluarii riscului.  

b) standardul FSC-STD-40-005 V2-1solicita identificarea 
amenintarilor la adresa VRC cauzate de activitatile de 
management forestier.       

 
4. Programul de verificare al companiei (Anexa 3 a FSC-STD-

40-005 V2-1). Daca in evaluarea riscului o zona a fost 
identificata ca avand „risc nespecificat” pentru PVRC, 
conform Anexei 2, compania poate decide efectuarea unui 
audit de verificare conform Anexei 3 a FSC-STD-40-005 V2-
1, pentru a se ajunge la „risc redus”. 
Acest audit va cuprinde: 
a) Evaluare in vederea identificarii prezentei valorilor ridicate 
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de conservare, in functie de dimensiunea OS si de 
intensitatea gospodaririi.  

b) Inregistrari ale consultarilor cu grupurile interesate provind 
prezenta valorilor ridicate de conservare si amenintarile la 
adresa acestora in cadrul OS evaluat.  

c) O lista a valorilor ridicate de conservare identificate 
insotita de dovezi ca acestea nu sunt amenintate in cadrul 
OS evaluat.  

NOTA: FSC lucreaza in prezent la elaborarea unui ghid pentru 
sprijinirea implementarii Anexelor 2 si 3 ale FSC-STD-40-005 
V2-1 referitoare la PVRC.       

 

INDRUMARE-40-005-14  Cum poate fi confirmat „riscul scazut” pentru Categoria „C” 

din FSC-STD-40-005 V2-1, clauza 1.1.  

Normativ de referinta  FSC-STD-40-005 V2-1 Anexa 2 Sectiunea B.3 
Data intrarii in vigoare  08 Aprilie 2009  
Termeni si definitii  Companie: persoana juridica ce trebuie sa respecte FSC STD-40-

005 V2-1 si care fie detine un certificat fie a candidat pentru 
certificare. 

Cadru  - 
Indrumare 1. Respectarea indicatorului 3.1 poate fi demonstrata dupa cum 

urmeaza: 
a) Zona de origine a materialului lemnos nu se afla in nici una 

din hartile ce prezinta valori ridicate de conservare 
(conform 3.1) intr-o anumita tara, sau 

b) Nu exista valori ridicate de conservare semnificative la 
nivel de ecoregiune in zona de origine, conform 
informatiilor independente verificabile la nivel de zona / 
ocol silvic (rapoarte ONG, evaluari de impact asupra 
mediului, etc.).  

2. Respectarea indicatorului 3.2 va fi demonstrata dupa cum 
urmeaza:  
a) Exista un sistem solid de protectie a valorilor ridicate de 

conservare. Definirea ca „solid” se bazeaza pe eficienta 
aplicarii legii in tara respectiva. Acest fapt poate fi 
demonstrat prin scorul ridicat  (≥ 75%) in indexul “rule of 
law” al Bancii mondiale (www.govindicators.org), si 

b) Sprijin important acordat de grupurile interesate nationale 
/regionale relevante din zona evaluata, ori 

c) Compania a convenit cu grupurile interesate nationale 
/regionale din zona evaluata asupra abordarii protectiei 
PVRC la nivelul OS  

 
3. Respectarea indicatorului 3.2 nu poate fi demonstrata daca 

exista obiectii substantiale ridicate de grupurile interesate 
nationale /regionale relevante contra desemnarii ca „risc 
scazut” pentru categoria PVRC.  
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INDRUMARE-40-005-15  Audituri de verificare in teren, rezultate, luarea de decizii si 

masuri necesare 

Normativ de referinta  FSC-STD-40-005 V2-1 Anexa 3 
Data intrarii in vigoare  08 Aprilie 2009  
Termeni si definitii  Companie: persoana juridica ce trebuie sa respecte FSC STD-40-

005 V2-1 si care fie detine un certificat fie a candidat pentru 
certificare. 

Cadru  - 
Indrumare 1. Companiile care nu reusesc sa identifice si sa ofere documente 

sau alte dovezi necesare pentru a demonstra ca achizitiile de 
material lemnos sunt conforme cu cerintele Lemn controlat 
FSC pentru fiecare din cele cinci categorii de Lemn controlat 
FSC vor recurge la incadrarea „risc nespecificat” si vor 
implementa un audit de verificare in teren la nivelul ocolului 
silvic (OS) anterior accceptarii materialului provenit din aceste 
OS ca fiind controlat. Verificarile in teren se vor face numai 
pentru acele categorii CW identificate anterior ca avand „risc 
nespecificat”. 
 

2. Auditul in teren facut de organismul de certificare la furnizorii 
de material lemnos provenit din surse cu risc nespecificat se 
poate efectua simultan cu auditul de verificare in teren facut de 
companie.  
 

3. Daca un OS in cadrul programului de verificare in teren nu 
indeplineste cerintele enuntate in Anexa 3 a FSC-STD-40-005 
V2-1, materialul lemnos din acel OS nu va fi acceptat ca lemn 
controlat. In plus, pentru fiecare OS exclus, compania va alege, 
in mod aleatoriu un alt OS din setul de OS similare si va 
efectua un audit suplimentar in cursul aceluiasi an, in vederea 
luarii unei decizii finale privind calitatea programului sau de 
verificare a Lemnului controlat. Cel din urma se aplica numai 
in cazul OS care pot fi evaluate prin esantionare.   

 

INDRUMARE-40-005-16  Ce este rata de esantionare si pool pe care organismele de 

certificare le vor utiliza pentru evaluarea in teren a 

furnizorilor din surse cu risc nespecificat? 

Normativ de referinta  FSC-STD-40-005 V2-1 Anexa 3 
Data intrarii in vigoare  08 Aprilie 2009  
Termeni si definitii  Companie: persoana juridica ce trebuie sa respecte FSC STD-40-

005 V2-1 si care fie detine un certificat fie a candidat pentru 
certificare. 

Cadru  - 
Indrumare 1. Baza pentru formula de esantionare utilizata de organisme de 

certificare va fi piata de marca utilizata de companie (ex. 
x=0.8√y, in care „y” reprezinta piata de marca utilizata de 
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companie. 
 

2. Totalul anual de esantionare pentru organismele de certificare 
va fi numarul de OS vizitate de companie ca parte a 
programului de verificare al companiei.  
 

3. Daca un alt organism de certificare FSC acreditat a efectuat o 
vizita in teren intr-un OS ca parte a programului companiei de 
verificare, acest OS poate fi exclus din esantionare.   

 


