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Glosar de termeni:
Definiþiile de mai jos trebuie considerate în contextul schemei de certificare
FSC (vezi standardul FSC STD 01 – 002):
Acreditare: Procedura prin care o autoritate recunoaºte oficial cã un organism sau persoanã are competenþa sã îndeplineascã o anumitã sarcinã.
Acþiune corectivã: document oficial care descrie o neconformitate cu
cerinþele schemei de certificare ºi care specificã acþiunile ce trebuie întreprinse
pentru a obþine conformitatea.
Auditor: O persoanã care este calificatã ºi autorizatã sã întreprindã o evaluare sau o parte a unei evaluãri în conformitate cu o schemã de certificare.
Biodiversitate: Variabilitatea tuturor organismelor vii din toate sursele, incluzând ecosistemele terestre, marine ºi alte ecosisteme acvatice ºi complexe ecologice din care acestea fac parte; aceasta include diversitatea inter ºi intraspecificã,
precum ºi diversitatea ecosistemicã [Convenþia privind diversitatea biologicã,
1992].
Certificare: Procedurã prin care o terþã parte dã asigurare scrisã cã un produs, un proces sau un serviciu este conform cu anumite cerinþe specificate.
Certificator FSC (pentru management forestier): Organism independent
acreditat de Forest Stewardship Council în vederea evaluãrii managementului forestier în conformitate cu procedurile ºi standardelor aprobate de FSC ºi
acordãrii certificatului de management forestier.
Chimicale: Totalitatea fertilizatorilor, ierbicidelor, insecticidelor, fungicidelor, hormonilor, care sunt utilizaþi în managementul pãdurilor.
Evaluare: „O examinare efectuatã de o terþã parte, prin care asupra sistemului de management al unei unitãþi forestiere, în vederea determinãrii gradului de
conformitate cu un standard specificat”.
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Lanþ de custodie: Traseul prin care sunt transmise produsele de la origine
pânã la utilizatorul final.
Neconformitate: Neîndeplinirea unei cerinþe a standardului.Neconformitãþile
pot fi minore sau majore.
Pãduri cu valoare ridicatã de conservare: “Pãduri care prezintã unul sau
mai multe dintre urmãtoarele atribute:
- Suprafeþe forestiere care conþin concentraþii de biodiversitate de importanþã
globalã, regionalã sau naþionalã (ex. endemite, specii periclitate, refugii).
- Suprafeþe forestiere extinse de importanþã globalã, regionalã sau naþionalã,
în care populaþiile speciilor autohtone existã în forma lor naturalã din punct de
vedere al distribuþiei ºi densitãþii.
- Suprafeþe forestiere care sunt localizate în sau conþin ecosisteme rare,
ameninþate sau periclitate.
- Suprafeþe forestiere care asigurã servicii de bazã ale naturii în situaþii critice
(ex. protecþia bazinelor hidrografice, controlul eroziunii)
- Suprafeþe forestiere ce satisfac nevoi de bazã ale comunitãþilor rurale (de
ex. mijloace necesare subzistenþei, pentru sãnãtate), în cazul þãrii noastre cele care
asigurã singurele resurse pentru încãlzirea locuinþelor, precum ºi lemnul sau alte
produse forestiere necesare activitãþilor ºi meºteºugurilor tradiþionale.
- Suprafeþe forestiere a cãror valoare este esenþialã pentru pãstrarea identitãþii
culturale a unei comunitãþi sau a unei zone, reprezentate în cazul þãrii noastre de
pãduri de care se leagã obiceiuri ºi sãrbãtori locale, ce se desfãºoarã tradiþional
în spaþiul pãdurii sau de suprafeþe de pãdure aflate în apropiere de comunitãþi
religioase, locuri de pelerinaj ºi monumente istorice” [Ghid Practic pentru identificarea pãdurilor cu valoare ridicatã de conservare, WWF Programul Dunãre
Carpaþi].
Plantaþie (conform standardului FSC): Suprafaþã de pãdure care a pierdut
principalele caracteristici ºi elemente cheie ale ecosistemelor native, rezultatã
prin intervenþie antropicã de orice naturã (ex: plantare, însãmânþare, diverse tratamente silviculturale etc.)
Populaþie indigenã: Urmaºii actuali ai oamenilor care au locuit pe teritoriul
unei þãri sau pe o porþiune a acesteia în momentul în care indivizi de origine
culturalã sau etnicã diferitã, veniþi din alte pãrþi ale lumii, i-au dominat sau co-
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lonizat prin cucerire sau alte mijloace (Conform definiþiei Grupului de lucru
pentru populaþii indigene din cadrul ONU).
Specie ameninþatã: Specia care, în urma unei evaluãri, nu este încadratã in
nici una din categoriile: critic periclitatã, periclitatã, vulnerabilã, dar care prezintã
indicii pentru a fi încadrabilã în aceste categorii, în viitorul apropiat.
Specie endemicã: Care trãieºte în cadrul unui teritoriu limitat. Sunt speciile
cu un areal mic. Este corect ca delimitarea sã utilizeze elemente geografice, nu
administrative (ex. Pietrosul Mare, nu jud. Maramureº).
Specie periclitatã (EN): Specia care a se afla în mare pericol de dispariþie.
Ea îndeplineºte criteriile A-E (A=reducerea mãrimii populaþiei; B=rãspândirea
geograficã permanentã ºi întâmplãtoare; C ºi D=mãrimea populaþiei; E=estimarea
probabilitãþii de dispariþie) (v. Criteriile UICN, 2001).
Standard de certificare FSC: Document normativ elaborat pe baza principiilor ºi criteriilor FSC referitoare la managementul forestier responsabil,
care specificã cerinþele ce trebuie îndeplinite de o unitate forestierã pentru a fi
certificatã FSC.

8

1. Introducere
Rolul pãdurilor în menþinerea valorilor mediului - fie cã ne referim la componentele de ordin social, economic sau ecologic – este evident, însã mãsura în
care interacþiunea societãþii cu acest ecosistem este cea adecvatã, poate fi îndelung
discutatã. Plecând de la ideea de asigurare a resurselor, a continuitãþii funcþiilor
pãdurii, s-au elaborat numeroase definiþii a ceea ce înseamnã management durabil. Unele au fost elaborate de agenþii guvernamentale, exponenþi ai societãþii
civile sau organizaþii internaþionale:
Gospodãrirea durabilã a pãdurilor reprezintã gospodãrirea pãdurii în vederea
asigurãrii de produse ºi servicii în mod continuu, fãrã ca prin aceasta sã se diminueze
valorile inerente ºi capacitatea productivã a pãdurii ºi fãrã inducerea unor efecte nedorite asupra mediului fizic ºi a celui social. [ITTO, 1998]
sau,
„Dezvoltarea este durabilã atunci când îndeplineºte cerinþele generaþiilor actuale fãrã a compromite capacitatea generaþiilor viitoare de a-ºi satisface propriile lor
necesitãþi” [Comisia Internaþionalã pentru Mediu ºi Dezvoltare, 1987]
Conform rezoluþiei H1 a Conferinþei Ministeriale privind Protecþia
Pãdurilor în Europa, managementul forestier durabil se defineºte ca: „administrarea ºi folosirea pãdurilor ºi terenului forestier într-un mod ºi la un nivel la care
se menþine biodiversitatea, productivitatea, capacitatea de regenerare, vitalitatea
ºi potenþialul de a îndeplini acum ºi în viitor funcþiile ecologice, economice ºi
sociale relevante, la nivel local, naþional ºi global ºi care nu aduce prejudicii altor
ecosisteme”.
În general organizaþiile, indiferent de forma de organizare ºi de obiective,
sunt preocupate din ce în ce mai mult sã atingã ºi sã demonstreze o performanþã
de mediu ºi calitate evidentã, controlând impactul propriilor activitãþi, produse
sau servicii asupra mediului ºi luând în considerare politica ºi obiectivele lor de
mediu. Aceste aspecte se înscriu în contextul legislaþiei din ce în ce mai stricte, al dezvoltãrii politicilor economice ºi a altor mãsuri destinate sã încurajeze
protecþia mediului, a creºterii preocupãrii pãrþilor interesate privind problemele
legate de mediu, inclusiv dezvoltarea durabilã.
În ceea ce priveºte pãdurea, aceste deziderate privind dezvoltarea durabilã
trebuie însã transpuse în practicã, astfel încât sã devinã elemente cuantificabile ale
interacþiunii societãþii cu pãdurea. Aceasta presupune a merge mai departe decât
elaborarea definiþiilor, prin mãsurarea performanþei managementului forestier ºi
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a efectului asupra mediului. Evaluarea managementului se face prin intermediul standardelor care cuprind principii ºi/sau criterii specifice, iar ca rezultat al
evaluãrii, se certificã mãsura în care sunt îndeplinite prevederile standardelor.
Ideea de certificare a managementului forestier, a apãrut în contextul
preocupãrilor majore legate de gospodãrirea pãdurilor, înscriindu-se în ideea
globalã de certificare a sistemelor ºi performanþelor, aplicabilã în cele mai diverse
domenii de activitate.
Au fost elaborate mai multe sisteme ºi scheme de certificare a managementului forestier. Întrucât la data realizãrii acestei lucrări, în România se regãsesc
numai certificate acordate în conformitate cu schema FSC, ceea ce oferã multiple informaþii ºi date rezultate din practicã, manualul se referã cu prioritate la
aceastã schemã de certificare.
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2. Istoricul ºi evoluþia certificãrii forestiere
Certificarea managementului forestier, cunoscutã mai ales sub numele de
„certificarea pãdurilor”, îºi are originile în îngrijorãrile societãþii, apãrute odatã
cu defriºãrile masive de pãduri tropicale de la începutul anilor ‘80-’90 (Merry si
Carter 1996, Kiekens 2003). Majoritatea biodiversitãþii terestre se regãseºte în
pãdure, iar jumãtate din aceasta este consideratã ca fiind localizatã în pãdurile
tropicale.
Odatã cu creºterea populaþiei, a crescut ºi presiunea asupra pãdurilor. Aproximativ 17 milioane de hectare de pãdure tropicalã au fost defriºate în anul 1990 cu
o rata de aproximativ 0,4 ha pe secundã (FAO,1990). Presiunea asupra pãdurilor
vine din douã direcþii principale: utilizarea în scopuri comerciale a lemnului ºi
defriºãrile în vederea schimbãrii categoriei de folosinþã a terenurilor în scopuri
agriculturale. Alte cauze care au condus la defriºarea pãdurilor tropicale sunt
construcþia barajelor ºi canalelor de irigaþii, dezvoltarea sectorului miner, focurile
necontrolate ºi apariþia incendiilor. Lipsa unor practici de management forestier bine elaborate ºi pe termen lung au contribuit deasemenea la degradarea
biodiversitãþii ºi a mediului.
Tot spre sfârºitul anilor ’80 subiectul defriºãrilor masive ocupã din ce în ce
mai mult loc în agendele de întâlnire ale ONG-urilor de mediu din întreaga
lume. În 1985, Friends of the Earth lanseazã prima campanie privind exploatarea neraþionalã a lemnului ºi defriºãrile masive, la care se adaugã boicotul unor
comercianþi de produse din lemn ce provin din pãduri tropicale cu tãieri rase ºi
neîmpãdurite. În acelaºi an, World Wide Fund for Nature (WWF) a angajat
primul specialist silvic dedicat exclusiv iniþierii ºi derulãrii unei campanii pentru
protecþia pãdurilor tropicale.
La jumãtatea secolului 20 a apãrut ideea mãsurãrii nivelului de performanþã
în anumite domenii de activitate dupã standarde definite pentru anumite industrii. În 1947 a fost fondatã Organizaþia Mondialã pentru Standarde (ISO- International Standardisation Organisation). Dupã mai bine de jumãtate de secol de
certificare ISO, numeroase firme publice ºi private din aproape toate þãrile lumii
sunt certificate dupã unul din standardele ISO. Certificarea a devenit un fenomen foarte rãspândit în toate sectoarele de activitate, chiar ºi în sectorul forestier
ºi al produselor din lemn ºi fibre lemnoase (Liviu Amariei, 2008).
În martie 1990 un grup de comercianþi, reprezentanþi ai firmelor de prelucrare a lemnului, reprezentanþi ai unor organizaþii de mediu ºi sociale, ce au
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identificat nevoia existenþei unui sistem credibil ºi onest pentru identificarea ºi
evaluarea pãdurilor gospodãrite durabil, s-au întalnit în California pentru a discuta aceste aspecte. Întâlnirea a concluzionat cã este nevoie de standarde cu aplicabilitate mondialã, de un audit independent al managementului forestier ºi de o
organizaþie recunoscutã internaþional, care sã implementeze acest sistem. A fost
vehiculat pentru prima datã numele de Forest Stewardship Council (FSC).
În 1991 un „Grup de Lucru pentru Certificare” s-a întâlnit la San Francisco
în Statele Unite ale Americii pentru a discuta standardele de certificare dupã care
organisme de certificare acreditate ºi independente sã facã evaluarea. „Grupul
de Lucru pentru Certificare” a implicat pentru acest lucru elaborios, peste 30 de
organizaþii din 11 þãri. Acest Grup de Lucru a contribuit esenþial la fondarea ºi
dezvoltarea FSC.
În anul 1992 are loc Conferinþa Naþiunilor Unite pentru Mediu ºi Dezvoltare, aºa numita Conferinþã a Pãmântului ce a avut loc la Rio de Janeiro. Conferinþa
de la Rio de Janeiro aplicã principiile silviculturii resurselor naturale declarând
cã „resursele pãdurii ºi terenurilor forestiere trebuiesc administrate durabil astfel
încât sã rãspundã nevoilor sociale, economice, ecologice, culturale ºi spirituale ale
generaþiilor prezente ºi viitoare” – declaraþia de la Rio.
Acest moment în evoluþia conceptului de dezvoltare este de o importanþã
semnificativã. Unicul instrument concret ºi funcþional pentru protecþia resurselor la nivel internaþional înainte de 1992 era Convenþia asupra Comerþului
Internaþional de Specii Ameninþate (CITES), semnatã în 1973.
Ca urmare a Conferinþei Internaþionale asupra Mediului ºi a Dezvoltãrii,
numeroase mecanisme au fost dezvoltate pentru implementarea convenþiei semnate la Rio de Janeiro ºi a Agendei 21.
Între acestea, se menþioneazã o serie de trei convenþii internaþionale:
• Convenþia Internaþionalã asupra Biodiversitãþii
• Convenþia Internaþionalã asupra Schimbãrilor Climatice
• Convenþia Internaþionalã asupra Deºertificãrii
Împreunã cu CITES, cele trei Convenþii formeazã Acordurile Multilaterale
asupra Mediului (Multilateral Environmental Agreements, MEA)
Ideea apãrutã la Conferinþa de la Rio de Janeiro de a avea o dezvoltare
durabilã a pãdurilor împreunã cu o largã consultare a tuturor factorilor interesaþi
a fost pe deplin adoptatã, când 130 de reprezentanþi din întreaga lume s-au reunit la Toronto în Canada în Septembrie 1993 pentru a bune bazele Consiliului
Fondator al FSC (Forest Stewardship Council).
În Octombrie 1993 a fost semnat acordul oficial privind lansarea Forest Ste-
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wardship Council (FSC), o schemã de certificare la care interesul economic, social ºi de mediu au drepturi egale.
În sfera socialã, un rol important pentru certificarea pãdurilor îl au convenþiile
internaþionale adoptate de Organizaþia Internaþionalã a Muncii (ILO), care sunt
relevante pentru munca în sectorul forestier ºi codul ILO pentru munca în mediul
forestier din 1998 (Liviu Amariei, Certificarea gospodãririi pãdurilor, 2007).
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3. Cum funcþioneazã o schemã de certificare
Certificarea managementului forestier este un proces prin care, în urma
unui audit, o organizaþie independentã confirmã faptul cã o anumita suprafaþă
forestierã este gospodãritã în conformitate cu un standard agreat. În accepþiunea
generalã termenul cel mai uzitat în definirea certificãrii managementului forestier este cel de „certificarea pãdurilor”.
Certificarea managementului forestier se bazeazã pe conceptele ºi principiile
dezvoltãrii durabile, care fac referire la: calitatea vieþii, echitatea între prezent
ºi viitor, relaþia managementului forestier cu protecþia mediului ºi dezvoltarea
economico-socialã, precauþie în luarea ºi aplicarea deciziei de management, dar
ºi asumarea responsabilitãþii, principiul „poluatorul plãteºte”. Pe baza acestor
concepte ºi principii generale, au fost elaborate unele criterii care ar trebui îndeplinite de o schemã de certificare a pãdurilor: accesul liber ºi nediscriminatoriu; credibilitatea; transparenþa; lipsa conflictelor de interese; evaluare corectã ºi
independenþa; criterii adecvate ºi mãsurabile; adaptabilitate la condiþiile locale;
costuri de certificare acceptabile.
Întotdeauna, standardele naþionale trebuie sã se bazeze pe principiile standardelor internaþionale, iar certificarea nu trebuie sã creeze o barierã în comerþul
cu produse forestiere.
Este esenþial pentru succesul certificãrii, ca întreg procesul sã fie transparent
ºi liber de orice conflicte de interese, deci sã fie credibil. În primul rând, certificarea managementului forestier este un act voluntar, procesul de certificare
putând fi demarat numai la solicitarea proprietarului/administratorului pãdurii
respective.
Existã mai multe scheme de certificare a managementului forestier recunoscute,
însã fiecare dintre acestea se bazeazã pe o serie de principii generale ºi elemente
componente obligatorii în funcþionarea oricãrei scheme credibile.
Credibilitatea certificãrii se bazeazã pe conceptul de evaluare de cãtre o terþã
parte, care este consideratã liberã de orice conflict de interese, prin care se asigurã
transparenþa ºi independenþa procesului de certificare.
Elementele unei scheme de certificare sunt:
• Standardul (documentul normativ care specificã cerinþele ce trebuie
îndeplinite de managementul forestier pentru a fi certificat);
• Procesul de certificare (derulat de un certificator acreditat, procesul
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urmãreºte sã stabileascã în ce mãsurã prevederile standardului sunt îndeplinite);
• Acreditarea (certificatorilor de cãtre un organism de acreditare, prin care
se asigurã faptul cã certificatorul este credibil ºi consecvent în activitãþile de certificare)
• Etichetarea produselor (asigurarea trasabilitãþii ºi marcarea produselor
astfel încât acestea sã fie recunoscute).
Funcþionarea schemei trebuie sã asigure separarea acestor elemente componente în vederea evitãrii conflictelor de interese ºi a transparenþei procesului.
Standardizarea asigurã consistenþa certificãrii, evaluarea conformitãþii realizându-se pe baza cerinþelor standardului. Existã reguli clare privind elaborarea standardelor, specificate de ISO, ITTO sau ISEAL. Standardele pentru
gospodãrirea pãdurilor pot fi standarde de sistem (standardul ISO 9001 sau ISO
14001), sau de performanþã (standardul FSC sau PEFC). Standardele de sistem se concentreazã pe existenþa sistemelor de documente (politici, proceduri,
instrucþiuni scrise, documente, înregistrãri etc.). Standardele de performanþã includ elemente legate de sistemele de management (de exemplu standardele FSC
cer existenþa unui plan de management forestier), dar se bazeazã mult mai mult
pe satisfacerea unor cerinþe ºi respectarea unor indicatori de performanþã cu privire la gestiunea pãdurilor. Elaborarea standardelor se face de organizaþii cum
sunt ISO, FSC etc.
Procesul de certificare prin care se realizeazã evaluarea modului de
gospodãrire a pãdurii pe baza unui standard ºi elaborarea unui certificat de conformitate. Evaluarea se face de un organism acreditat. Procesul de certificare
cuprinde în general urmãtoarele etape: pregãtirea ºi aplicarea pentru certificare;
evaluarea (care poate avea loc în mai multe etape); elaborarea raportului; rezolvarea neconformitãþilor; luarea deciziei de certificare; monitorizarea.
Acreditarea organizaþiilor care evalueazã managementul forestier pe baza
standardelor de certificare se realizeazã de un organism independent de organismul de elaborarea standardelor. Acreditarea se face pe baza unor standarde de
acreditare (în cazul certificãrii managementului forestier, se utilizeazã standardele de acreditare ISO).
Etichetarea produsului a apãrut ca urmare a faptului cã certificarea este un
instrument de piaþã. Scopul certificãrii în sine îl reprezintã obþinerea unui avantaj
atât pentru administratorii ºi proprietarii de pãduri care practicã un management
responsabil cât ºi pentru procesatorii care asigurã produse din lemn provenite din
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pãduri gospodãrite durabil. În consecinþã, este necesar sã se asigure un sistem
prin care calitatea de produs certificat sã fie în acelaºi timp recunoscutã, dar ºi
cunoscutã pe piaþã. Aceste cerinþe sunt asigurate prin demonstrarea originii ºi
asigurarea trasabilitãþii produselor certificate cât ºi prin etichetarea si promovarea acestora, utilizând mãrci înregistrate/logo-uri sau formulãri specifice, care sã
asigure legãtura între practicile de management forestier durabil ºi cumpãrãtorul
final. În acest sens, certificarea managementului forestier este continuatã prin
certificarea „lanþului de custodie”, prin care se urmãreºte sã se elaboreze mecanisme de urmãrire a produselor lemnoase sau nelemnoase care provin din pãdurile
certificate, de la sursã pânã la consumator (cumpãrãtorul final). Prin aceasta, se
urmãreºte ca întreg traseul lemnului certificat, începând de la sursa (pãdure) ºi
trecând prin transport, procesare primarã, secundarã, distribuþie, vânzare etc.,
sã poatã fi identificat ºi documentat, pentru a i se demonstra în orice moment
provenienþa.
În cele mai multe cazuri, certificatul de management forestier include ºi certificatul de lanþ de custodie, prin care managerul forestier se angajeazã sã asigure identificarea lemnului certificat pânã la ieºirea din pãdure (important mai
ales în cazul suprafeþe forestiere dispersate, în care pãdurile certificate se pot
întrepãtrunde cu cele necertificate), dar ºi controlul materialului lemnos necertificat.
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4. Scheme de certificare existente
Începând cu anul 1993, de când a fost elaboratã prima schemã de certificare
a managementului forestier, numãrul acestora a crescut continuu. În funcþie de
aplicabilitatea geograficã pe care o au, schemele de certificare pot fi împãrþite în
trei categorii:
Scheme internaþionale, elaborate de o organizaþie special creatã în acest
scop:
Forest Stewardship Council (FSC) – Consiliul de Administrare a Pãdurilor
Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC) – Programul
pentru Aprobarea Certificãrii Forestiere.
Scheme de certificare regionale sau naþionale, elaborate de o organizaþie special creatã în acest scop:
CertforChile- Sistemul Cilian pentru Certificarea Managementului Forestier
Durabil
Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI)
Malayasian Timber Certification Council (MTCC) – Consiliul pentru Certificarea Lemnului din Malaesia
Sustainable Forestry Initiative (SFI) – Iniþiativa pentru o Silviculturã
Durabilã
Scheme naþionale elaborate de organizaþia naþionalã de standardizare
Canadian Standards Association (CSA) - Asociaþia Canadianã de Standardizare (care a elaborat schema naþionalã Regional Forest Management Certification
Standards for British Columbia)
Douã dintre scheme, FSC ºi PEFC, au aplicabilitate ºi scop internaþional.
Ele diferã însã ca mod de abordare:
Schema de certificare PEFC lucreazã ca un mecanism de recunoaºtere ºi
aprobare al schemelor naþionale care îndeplinesc cerinþele PEFC.
FSC este o schemã globalã cu un set de principii ºi criterii generale ce au
aplicabilitate mondialã.
Un prim rezultat al acestei diferenþe îl reprezintã faptul cã FSC este, în principiu, aplicabil în orice loc al lumii, în timp ce PEFC, deºi schemã internaþionalã,
este aplicabilã în þãrile cu scheme naþionale deja aprobate.
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Tipul de schemã
Forest Stewardship Council (FSC)
Este o organizaþie independentã, neguvernamentalã ºi nonprofit, înregistratã
în Mexic ca o asociaþie de membri - Association Civil. Organizaþia opereazã la
nivel internaþional ºi oferã servicii prin intermediul centrului FSC Internaþional,
situat în Bonn, Germania, precum ºi prin intermediul unei reþele internaþionale
de Iniþiative Naþionale. FSC oferã un program de acreditare internaþionalã pentru
organisme de certificare independente ºi o schemã de etichetare pentru produsele pãdurii ce serveºte ca o garanþie credibilã cã produsele provin dintr-o pãdure
bine gospodaritã, în conformitate cu standardele FSC, aºa numitele Principii ºi
Criterii.
Schema Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC).
PEFC este o organizaþie independentã, non-profit ºi neguvernamentalã, care
promoveazã pãdurile gospodãrite durabil si evaluate prin intermediul unei a treia
pãrþi independente şi anume organisme de certificare. PEFC este o organizaþie
umbrelã, mondialã, pentru evaluarea ºi recunoaºterea de comun acord a schemelor naþionale de certificare a pãdurilor, elaborate într-un proces deschis de
consultare publicã.
Scopul fiecărei scheme
Forest Stewardship Council (FSC)
Schema FSC are un scop internaþional. Organisme de certificare din toate þãrile lumii pot aplica pentru acreditare, iar managementul forestier sau
operaþiunile de prelucrare a produselor forestiere ale companiilor din întreaga
lume poate fi certificat de cãtre aceste organisme conform standardelor FSC.
Principiile ºi Criteriile FSC sunt aplicate fãrã discriminare atât pãdurilor tropicale, temperate ºi boreale cât ºi plantaþiilor din întreaga lume care sunt gospodãrite
responsabil.
Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC)
Consiliul PEFC asigurã recunoaºterea comunã a schemelor de certificare din
întreaga lume ºi nu stabileºte nici o limitã referitoare la tipurile de pãduri (temperate, boreale, etc.) acoperite de schemele participante la schema PEFC.
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Procesul de certificare/Auditul
Procesul de certificare joacã un rol principal în cadrul oricãrei scheme de
certificare. Diferenþele principale în ceea ce priveºte auditul, la cele douã scheme
luate în considerare, se referã la gradul în care consultarea publicã este inclusã
în proces; modul în care se fac monitorizãrile anuale ºi modul în care este luatã
decizia finalã de certificare.
Forest Stewardship Council (FSC)
• Certificarea este realizatã de cãtre organisme de certificare acreditate FSC.
Auditul trebuie sã fie precedat de o perioadã de 4 sãptãmâni de consultare publicã.
Informaþiile sunt colectate din documente, vizite în teren, interviuri ºi consultãri.
Echipa de audit elaboreazã un raport, care este ulterior analizat de organismul de
certificare, dar ºi de alþi specialiºti independenþi.
• Decizia finalã de acordare a certificatului este luatã de cãtre organismul de
certificare, independent de echipa de audit.
Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC)
• Certificarea este realizatã de cãtre un organism de certificare acreditat. Auditorii se bazeazã, în procesul de evaluare, pe verificarea documentelor ºi vizite
în teren;
• Decizia finalã privind acordarea certificatului este fãcutã de cãtre organismul de certificare independent de echipa de audit.
Consultãri publice realizate de organismul de certificare
Forest Stewardship Council (FSC)
• Procesul de consultare publicã trebuie început cu cel puþin patru sãptãmâni
înainte de evaluarea principalã ºi trebuie sã implice toþi factorii interesaþi.
Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC)
• Consultarea publicã rãmâne la discreþia organismului de certificare.
Informaþii publice cu privire la certificare
Forest Stewardship Council (FSC)
• Un sumar al raportului de audit trebuie fãcut public ºi trebuie sã includã
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atât modul de evaluare în raport cu fiecare principiu cât ºi neconformitãþile identificate.
Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC)
• Nu existã alte cerinþe în afarã de cerinþele ISO cu privire la numele ºi
locaþia celui certificat.
Politica ºi percepþii
Forest Stewardship Council (FSC)
• Este susþinut de majoritatea ONG-lor de mediu ºi social. Se bucurã de
asemenea de suport puternic printre anumite sectoare ale industriei, în special
printre cei pentru care imaginea firmei este importantã, cum ar fi investitorii ºi
marii comercianþi.
• Principalele critici provin de la proprietarii, administratorii de pãdure ºi
asociaþiile acestora, care sunt îngrijoraþi cã schema este puternic dominatã de
cãtre interesele ONG-lor. Unele guverne, în special ale þãrilor producãtoare,
reclamã de asemenea schema considerand-o ca fiind prea restrictivã. În acelaºi
timp în ultimii ani s-au auzit tot mai frecvent critici din partea unor ONG-uri
la adresa unor organisme de certificare acreditate de FSC pentru acordarea unor
certificate în þãri ca: Indonezia, Guinea, Malaezia, Rusia.
Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC)
• Este puternic susþinutã în Europa de cãtre asociaþiile micilor proprietari de
pãdure precum ºi de un numar semnificativ de guverne ºi industriile lor forestiere. Odatã cu extinderea scopului de a deveni o schemã internaþionalã, PEFC
se bucurã ºi de suportul multor scheme naþionale care urmãresc aprobarea ºi
recunoaºterea lor de cãtre PEFC.
• Principalele critici provin din partea ONG-lor cu caracter social ºi de mediu, care au temerea cã interesele sociale ºi de mediu nu au o suficientã influenþã
ºi cã existã insuficientã consultare ºi informare publicã în procesul de certificare
pentru a oferi un nivel suficient de transparenþã.
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Statistică privind situa�ţia certificării FSC şi PEFC în aprilie 2008
Schema de certificare /
categorie

fSC

PEFC

Suprafaþa pãduri certificate (ha)

103.456.399

205.295.085

Numãr þãri cu certificate pentru pãduri

79

19

Numãr certificate lanþ
de custodie

8678

3926

Numãr þãri cu certificate lanþ de custodie

88

34

Informaþii cu privire la alte scheme de certificare sunt disponibile pe website:
• CertforChile: www.certfor.org
• CSA: www.certifiedwood.csa.ca
• FSC: www.fsc.org
• LEI: www.lei.or.id
• MTCC: www.mtcc.com.my
• PEFC: www.pefc.org
• SFI: www.aboutsfi.org
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5. Schema de certificare FSC
(Forest Stewardship Council)

5.1 Aspecte generale. Istoric ºi evoluþie

Misiunea Forest Stewardship Council (FSC) este de a sprijini gospodãrirea
pãdurilor din întrega lume într-un mod responsabil din punct de vedere ecologic,
benefic din punct de vedere social ºi viabil economic.
În octombrie 1993 are loc Adunarea pentru Fondarea FSC în Canada, la
Toronto, unde participã peste 130 de persoane din 26 de þãri. Tot atunci este ales
Consiliul Director FSC.
În anul 1994 Principiile ºi Criteriile FSC (vezi Anexa 1), precum ºi Statutul
FSC au fost aprobate de cãtre membrii fondatori ai organizaþiei
În februarie 1996, FSC a fost înregistrat ca entitate legala în Mexic. Tot în
1996 primele patru organisme de certificare (Scientific Certification Systems –
SCS; SGS Forestry Qualifor Programme; Rainforest Alliance’s Smartwood Programme şi Soil Association) au fost acreditate de cãtre FSC în vederea certificãrii
managementului forestier ºi a lanþului de custodie din întreaga lume.
În anul 2003 se înfiinþeazã biroul regional FSC Africa. Tot la aceeaºi datã
numãrul produselor certificate FSC aflate pe piaþã depãºeºte 20000, iar în decembrie 2003 suprafaþa de pãdure certificatã FSC ajunge la 40 milioane hectare.
În martie 2006 FSC creazã Serviciul Internaþional de Acreditare (ASI), ca
entitate independentã de acreditare a organismelor de certificare.
Mai multe detalii referitoare la sistemul FSC de certificare pot fi gãsite la
adresele www.fsc.org ºi www.certificareforestiera.ro.
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5.2 Caracteristici ale schemei de certificare FSC
Atât prin modalitatea de constituire cât ºi prin modul de funcþionare, Forest Stewardship Council a urmãrit îndeplinirea cerinþelor specifice unei scheme
de certificare credibile. FSC este o organizaþie neguvernamentalã, constituitã
prin participarea reprezentanþilor societãþii civile, a unor firme din domeniu
forestier, dar ºi a unor persoane fizice. Scopul constituirii acestei organizaþii
este îmbunãtãþirea managementului forestier prin intermediul unui sistem de
certificare care sã asigure identificarea produselor certificate pânã la nivelul
cumpãrãtorului final.
Principiile ºi criteriile FSC urmãresc sã adreseze pe de o parte complexitatea
managementului forestier, dar ºi sã echilibreze punctele de vedere ºi interesele specifice ale tuturor actorilor implicaþi. Forest Stewardship Council a elaborat cele 10 Principii ºi 56 Criterii de management forestier, printr-un proces de
largã consultare ºi prin implicarea factorilor interesaþi în managementul forestier. Întrucât FSC îºi propune sã promoveze un management forestier responsabil
din punct de vedere al mediului, benefic din punct de vedere social ºi viabil economic,
principiile ºi criteriile FSC fac referire la toate cele trei laturi principale care se
întrepãtrund în gospodãrirea pãdurilor, respectiv domeniile de mediu (de exemplu principiul 6), social (principiul 4) ºi economic (principiul 5). Desigur, aceste
trei domenii esenþiale se regãsesc în diferite proporþii în fiecare principiu FSC.
În vederea armonizãrii multitudinii de interese, membrii FSC sunt repartizaþi
în mod echilibrat în cele trei camere: socialã, de mediu ºi economicã. Fiecare
camerã este împãrþitã in douã sub-camere, Nord ºi Sud, în conformitate cu clasificarea Naþiunilor Unite cu privire la venitul pe cap de locuitor. In conformitate
cu aceastã clasificare România este inclusã în sub-camera Sud. În conformitate cu statutul sãu, FSC are drept organ de decizie Adunarea Generalã, care se
întruneºte la fiecare 3 ani, pentru luarea deciziilor majore, privind spre exemplu
strategia FSC. În intervalul dintre adunãrile generale, activitatea organizaþiei
este urmãritã de Consiliul Director, ales de Adunarea Generalã. Consiliul Director este format din 9 membri, trei din fiecare camerã (de mediu, socialã ºi
economicã), care sunt aleºi pe 3 ani ºi ia decizii pe bazã de consens. Consiliul
Director se întruneºte de 3 ori pe an. Activitatea curentã este derulatã prin intermediul Biroului Internaþional FSC.
În vederea asigurãrii funcþionãrii schemei de certificare, FSC opereazã standardele de gospodãrire a pãdurilor, bazate pe Principiile ºi Criteriile FSC, dar ºi
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standarde pentru lanþul de custodie. De asemenea, sunt elaborate standarde de
acreditarea organismelor de certificare a managementului forestier. Acestea din
urmã sunt implementate prin intermediul Serviciul Internaþional de Acreditare
(ASI), care funcþioneazã sub forma unei societãþi cu rãspundere limitatã, care
are rolul de a implementa în mod independent programul de acreditare al Forest
Stewardship Council.
La sfârºitul anului 2007, existau 18 certificatori acreditaþi în vederea
certificãrii managementului forestier în conformitate cu schema de certificare
FSC, precum ºi o serie de organisme în curs de acreditare. Aceste organisme de
certificare sunt complet independente de FSC, însã trebuie sã respecte cerinþele
standardelor de acreditare FSC.
Menþionãm de asemenea cã schema de certificare FSC îndeplineºte condiþiile
ISEAL pentru operarea sistemelor de certificare socialã ºi a mediului.
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5.3 Beneficiile certificãrii
Calitatea certificãrii în domeniul forestier este determinatã de anumite caracteristici bine definite, cum ar fi:
• caracterul voluntar
• consistenþa tehnicã
• absenþa discriminãrii
• independenþa
• transparenþa
• acþioneazã ca un mecanism al pieþii
Certificarea forestierã poate aduce beneficii atât deþinãtorilor de certificat
FSC cât ºi consumatorilor, comunitãþilor locale, muncitorilor ºi organizaþiilor
neguvernamentale cu specific de mediu sau social. (Liviu Amariei, 2008)
În prezent certificarea este un mecanism de piaþã; existã cerere ºi ofertã
pentru lemnul certificat FSC ºi implicit un interes crescut în producerea ºi comercializarea produselor certificate. În principal, decizia de intrare în procesul
de certificare este în general legatã de obþinerea unor avantaje (spre exemplu:
accesul producãtorului respectiv pe piaþa lemnului certificat – respectiv Europa
de Vest sau America de Nord). În plus cumpãrãtorii de pe aceste pieþe sunt tot
mai mult informaþi ºi educaþi referitor la rolul pãdurilor dar ºi rolul certificãrii
managementului forestier.
Guvernul României sprijinã certificarea forestierã durabilã, venind în sprijinul agenþilor economici prin Legea 105/2006 privind Fondul de Mediu unde art.
45 precizeazã: „Operatorul economic care cumparã în scopul prelucrãrii, masã
lemnoasã pe picior ºi/sau sortiment de lemn brut obþinute în urma exploatãrii,
provenite din pãduri certificate, nu calculeazã ºi nu plãteºte contribuþia la Fondul de Mediu”.
Aºadar de reþinut este faptul cã certificarea este susþinutã ºi de marii
comercianþi, care cer ºi promoveazã produse certificate în ideea de a-ºi proteja
reputaþia ºi a se menþine pe o piaþa din ce în ce mai competitivã.
Producãtorii de materie primã certificatã ºi firmele producãtoare de produse
certificate, pe lângã accesul pe noi pieþe, pot obþine urmãtoarele beneficii:
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• Îmbunãtãþirea sistemelor de management, incluzând aici mecanismele de
planificare, monitorizare, evaluare ºi raportare;
• Recunoaºterea calitãþii gospodãririi practicate, în acord cu un standard
internaþional
• Îmbunãtãþirea proceselor de gestiune a firmei ºi a eticii de afaceri
• Acces la credite ºi investiþii
• Siguranþa pieþii existente în condiþiile în care aceasta devine din ce în ce
mai dificil
• Firmele pot rãspunde la cererea de produse de origine controlatã
• Îmbunãtãþirea proceselor productive
La nivel de comunitãþi locale se pot obþine urmãtoarele beneficii:
• Participarea la luarea deciziilor legate de gospodãrirea pãdurilor, care ar
putea afecta bunãstarea comunitãþii
• Garanþii asupra accesului la anumite produse cum ar fi lemn de foc, ciuperci ºi fructe de pãdure
• Garanþii asupra accesului la anumite servicii (agrement)
• Sporirea nivelului de ocupaþie prin crearea de posturi de muncã la nivel
local
• Reprezentarea propriilor interese faþã de alte grupuri de factori interesaþi
(guvern, industrie, etc.)
• Îmbunãtãþirea nivelului de participare la gospodãrirea teritoriului, ºi de
înþelegere a gestiunii pãdurilor ºi al propriului rol în contextul local (Liviu Amariei, Certificarea gospodãririi pãdurilor, 2007)
Un exemplu de subvenþie se întâlneºte ºi în Mexic, unde Guvernul acordã
subsidii comunitãþilor care solicitã certificarea, care acoperã toate costurile de
ajustare a gestiunii ºi evaluare de conformitate legate de certificare (Liviu Amariei, Certificarea gospodãririi pãdurilor, 2007). De asemenea certificarea forestierã
ce promoveazã dezvoltarea durabilã este de asemenea susþinutã ºi de cãtre guvernele Marii Britanii ºi Germaniei.
Aºadar guvernele naþionale au manifestat o creºtere a interesului pentru
îmbunãtãþirea modului de gospodãrire a pãdurii, certificarea FSC oferind o cale
de îmbunãtãþire a managementului forestier fãrã a conta pe finanþare publicã.
Un motiv în plus pentru certificare îl reprezintã cel economico-financiar. Pe
lângã accesul pe pieþe noi sau menþinerea pe cele deja existente, uneori, agenþii
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economici pot beneficia ºi de preþuri mai mari pentru produsele ce poartã sigla
FSC. În ce mãsurã ºi cu câte procente va avea loc aceastã creºtere nu poate fi
decisã decât de piaþa liberã, cea care dicteazã preþul. De reþinut însã cã acest lucru
nu se întâmplã foarte des, ci doar acolo unde cererea este foarte mare.
Un interes deosebit îl au angajaþii din sectorul forestier. Muncitorii ºi sindicatele pot obþine urmãtoarele beneficii:
• Îmbunãtãþirea condiþiilor de lucru
• Îmbunãtãþirea nivelului de pregãtire personal al muncitorilor
• Asigurarea dreptului de a negocia colectiv
• Minimizarea riscurilor legate de activitãþile productive
• Respectul legislaþiei ºi al normelor cu privire la siguranþa muncii ºi sãnãtate
din partea proprietarilor pãdurii sau ai firmei
• Promovarea politicii sindicatelor cu privire la siguranþa muncii ºi sãnãtatea
muncitorilor
Numãrul de consumatori de produse eco-certificate este într-o continuã
creºtere, cumpãrãtorii fiind din ce în ce mai informaþi în acest sens. Schema de
certificare FSC oferã o strategie de diferenþiere prin etichetarea produsului. Cum
asemenea produse sunt vândute din ce în ce mai mult, recunoaºterea pieþei va
spori, iar certificarea independentã va fi privitã ca fiind cea mai credibilã modalitate de a transmite pieþei o politicã puternicã de mediu.
Deasemenea cumpãrãtorii au în acelaºi timp siguranþa cã achiziþionarea
produselor nu afecteazã negativ pãdurea ca ºi ecosistem, nici comunitãþile care
trãiesc în apropierea pãdurii sau care depind de aceasta.
Organizaþiile neguvernamentale pot obþine urmãtoarele beneficii:
• Participarea la luarea de decizii asupra modului de gospodãrire a pãdurilor
printr-un instrument deschis ºi transparent. Ecologiºtii doresc moduri de
gospodãrire a pãdurii care sã fie bazate pe standarde mãsurabile ale celor mai
bune practici care pot fi verificate independent ºi care i-au în considerare impactul asupra biodiversitãþii.Certificarea FSC este singurul sistem care îndeplineºte
aceastã condiþie ºi este recunoscut internaþional.
• Sporirea nivelului de recunoaºtere la nivelul societãþii civile.
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Cumpãrãtorii de pe aceste pieþe sunt tot mai mult informaþi ºi educaþi referitor la rolul pãdurilor dar ºi rolul certificãrii managementului forestier.
• Menþinerea funcþiilor vitale ale pãdurii
• Menþinerea ºi protecþia biodiversitãþii
• Protecþia ºi conservarea ecosistemelor rare, a speciilor rare sau ameninþate
cu dispariþia
• Protecþia valorilor ambientale ºi sociale legate de gospodãrirea pãdurilor
• Promovarea de concepte precum Paduri cu Valoare Ridicatã de Conservare
(PVRC), ca instrument pentru a aduce beneficii.
Existenþa unei anumite cantitãþi de lemn mort este deasemenea cerutã de
cãtre certificarea forestierã.
“Lemnul mort reprezintã cel mai bogat habitat într-o pãdure sãnãtoasã” afirma Keith Kirby, expert în pãduri, de la „English Nature”.
Pânã la o treime din speciile forestiere din Europa depind, pentru
supravieþuirea lor de arborii foarte bãtrâni ºi de lemnul mort. Lemnul mort nu
este o componentã opþionalã, ci una de importanþã criticã în funcþionarea pãdurii,
care joaca cinci roluri majore în ecologia unei pãduri naturale, sãnãtoase:
• Menþine productivitatea pãdurii prin asigurarea materiei organice,
umiditãþii, substanþelor nutritive ºi a vetrelor de regenerare pentru conifere, cunoscându-se faptul cã seminþele unor specii de arbori germineazã de preferinþã
pe buºtenii cãzuþi, în curs de putrezire.
• Asigurã habitate pentru vieþuitoarele care trãiesc, se hrãnesc sau cuibãresc
în cavitãþile din lemnul mort sau în curs de putrezire ºi pentru vieþuitoarele acvatice care trãiesc în bãlþile create de buºtenii ºi ramurile cãzute în apã.
• Reprezintã o sursã alimentarã pentru consumatorii specializaþi, cum sunt
gândacii, ciupercile sau bacteriile.
• Stabilizeazã pãdurea prin faptul cã ajutã la consolidarea pantelor, stabilitatea suprafeþelor ºi la prevenirea eroziunii solului în cazul furtunilor, ploilor
puternice ºi a altor fenomene climatice extreme.
• Stocheazã carbonul pe termen lung, în felul acesta, diminuând impactul produs de schimbãrile climatice. (“Lemn mort - Păduri vii”, Studiu WWF,
2004)
Sistemul de certificare FSC favorizeazã deja menþinerea lemnului mort în
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scopul prezervãrii biodiversitãþii. Orice schemã de certificare trebuie sã adauge
unele cerinþe referitoare la lemnul mort. Standardul naþional privind aplicarea
FSC în Germania constituie un exemplu:
„S-a dezvoltat o strategie pentru menþinerea ºi proliferarea arborilor biotop
(habitat) ºi a lemnului mort; ea este integratã în planul de management.
Arborii cu gãuri de ciocãnitori ºi alte cavitãþi naturale sunt exceptaþi de la
folosinþe forestiere ºi lãsaþi sã îmbãtrâneascã ºi sã putrezeascã în mod natural....
Arborii solitari care au fost despicaþi sau sfãrâmaþi de furtuni sau trãznete, ca
ºi arborii morþi care s-au dezmembrat ori s-au prãbuºit datoritã stãrii avansate de
descompunere, rãmân în pãdure...”
Standardele FSC din Suedia încurajeazã managementul lemnului mort, care
vizeazã o creºtere a stocurilor de lemn mort într-o pãdure tipicã de molid pânã la
puþin peste 20 m3/ha, comparativ cu nivelele obiºnuite care adeseori sunt situate
sub 5 m3/ha. În condiþii naturale, aceste nivele depãºesc în mod obiºnuit 60-80
m3/ha.
Beneficiile certificãrii gospodãririi forestiere menþionate mai sus în legãturã
cu diverse grupuri de interese sunt beneficii potenþiale, care se pot concretiza
numai în anumite condiþii legate de dezvoltarea standardelor de certificare ºi de
implementarea activitãþilor de certificare în fiecare caz concret.
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5.4 Etapele procesului de certificare FSC
În mare procesul de certificare a managementului forestier cuprinde urmãtorii
paºi:
• Aplicarea pentru certificare: Certificarea este un proces voluntar; administratorii/proprietarii de pãdure trebuie sã solicite certificarea, completând un Formular de Aplicare, care oferã informaþii generale despre ocolul silvic respectiv
firma de prelucrare a lemnului. Lista organismelor de certificare acreditate FSC
se gãseºte pe site-ul FSC: www.fsc.org; (vezi Anexa 2)
• Pre-evaluarea: În majoritatea cazurilor o pre-evaluare a managementului
forestier este necesarã. Pre-evaluarea are drept scop familiarizarea managerului
forestier cu cerinþele schemei de certificare, dar ºi a reprezentanþilor organismului de certificare cu specificul organizaþiei care solicitã certificarea. Certificatorul
ºi managerul identificã împreunã punctele tari dar ºi punctele slabe ale managementului forestier care constituie potenþiale neconformitãþi cu prevederile standardului de certificare;
• Rezolvarea neconformitãþilor: managerul forestier trebuie sã adreseze toate
potenþialele neconformitãþi identificate ºi orice alte neconformitãþi cu cerinþele
standardului. De asemenea, managerul urmãreºte sã identifice ºi sã corecteze ºi
alte eventuale puncte slabe care nu au fost identificate cu ocazia pre-evaluãrii.
Din moment ce acestea au fost rezolvate, managerul poate cere evaluarea managementului forestier;
• Consultarea factorilor interesaþi: înainte de evaluarea principalã (minim patru sãptãmâni în avans), organismul de certificare desfãºoarã o acþiune de consultare publicã, contactând pãrþile interesate (care pot afecta sau pot fi afectate
de managementul forestier). Aceasta este o parte a transparenþei procesului de
certificare;
• Evaluarea principalã: are rolul de a oferi informaþii suficiente pentru a determina dacã modul de gospodãrire al pãdurii respective îndeplineºte cerinþele
standardelor de certificare. În situaþi în care anumite prevederi ale standardului
nu sunt îndeplinite (parþial sau în totalitate), se stabileºte dacã neconformitatea
constatatã este minorã sau majorã. Neconformitãþile sunt minore dacã nu sunt
sistematice sau de mare amploare ºi deci au un impact limitat, ceea ce nu duce la
neîndeplinirea unui criteriu sau principiu FSC. Neconformitãþile sunt considerate majore dacã pericliteazã îndeplinirea prevederilor unui principiu sau criteriu
în ansamblul sãu. De obicei, neconformitãþile majore sunt sistematice, sau au o
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extindere mare în timp sau afecteazã o suprafaþã mare;
• Acordarea certificatului: Certificatul este acordat cu condiþia îndeplinirii
cerinþelor specificate mai sus, pe o perioada de 5 ani;
• Monitorizarea: Certificatorul asigurã monitorizarea periodicã (de obicei
anualã) a organizaþiilor certificate, pentru a evalua:
o modul de rezolvare a condiþiilor emise cu ocazia elaborãrii certificatului;
o problemele ridicate de factorii interesaþi;
o modificãrile apãrute în obiectul certificatului (suprafaþa, proprietatea, produsele incluse în certificate etc.);
o conformitatea cu noile cerinþe ale standardului (periodic, standardele de
certificare sunt actualizate/completate cu prevederi specifice);
o conformitatea continuã cu prevederile standardelor de certificare.
• Re-certificarea: o nouã re-evaluare se deruleazã înainte de expirarea certificatului, pentru a se pãstra statutul de certificare, rezultând în eliberarea unui nou
certificat.
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5.5 Certificarea managementului forestier în conformitate cu schema
de certificare FSC
5.5.1 Standardul de certificare FSC
Procesul de certificare trebuie sã fie obiectiv, credibil, transparent ºi consecvent. Aceste cerinþe pot fi îndeplinite prin utilizarea standardizãrii, respectiv a
standardelor de certificare. Aºa cum am menþionat anterior, certificarea managementului forestier se realizeazã pe baza standardelor de certificare, care þin cont
de principiile ºi criteriile FSC:
• Principiul 1 FSC: Conformitatea cu legislaþia naþionalã ºi internaþionalã ºi
cu principiile FSC
• Principiul 2 FSC: Dreptul de proprietate sau folosinþã ºi responsabilitãþile
aferente
• Principiul 3 FSC: Drepturile populaþiilor indigene/locale
• Principiul 4 FSC: Relaþiile cu comunitãþile ºi drepturile angajaþilor
• Principiul 5 FSC: Beneficiile multiple ale pãdurii
• Principiul 6 FSC: Impactul asupra mediului
• Principiul 7 FSC: Planul de management
• Principiul 8 FSC: Monitorizarea ºi evaluarea
• Principiul 9 FSC: Pãdurile cu Valoare Ridicatã de Conservare
• Principiul 10 FSC: Plantaþiile
Principiile sunt în continuare detaliate în 56 de criterii, prezentate în amãnunt
în Anexa 1.
Întrucât Principiile ºi Criteriile au un caracter general, acestea nu constituie
un standard în sine. Standardele utilizate în procesul de certificare FSC pot fi:
• standarde locale (sau regionale), respectiv standarde elaborate pe plan
naþional sau regional de iniþiativele naþionale ºi grupurile de lucru
• standarde generice ale organismelor de certificare, adaptate la situaþia
localã
Elaborarea unui standard se face prin respectarea unor paºi ºi a unor proceduri specifice. Organizaþia ISEAL defineºte ca cerinþe în elaborarea standardelor
urmãtoarele:
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• Planificarea procesului de elaborare a standardului;
• Identificarea factorilor interesaþi, respectiv a grupurilor de interese (inclusiv
asigurarea echitãþii prin identificarea ºi implicarea în proces a grupurilor dezavantajate);
• Stabilirea obiectivelor standardului;
• Definiþia elementelor standardului (respectiv principii, criterii, indicatori,
praguri, verificatori ºi relaþionarea acestora);
• Modul de aplicare a standardului ºi de evaluare a conformitãþii;
• Adaptarea standardului la condiþiile locale în care urmeazã a fi aplicat;
• Definirea procesului de consultare a factorilor interesaþi;
• Definirea modului de luare a deciziilor (echilibrarea grupurilor de interese,
existenþa comitetelor tehnice, a structurilor de conducere, urmãrirea consensului
etc.)
• Revizuirea periodicã a standardelor
În conformitate cu Legea nr.355 din 6 iunie 2002 privind activitatea de standardizare naþionalã în România, standardul este „documentul stabilit prin consens
ºi aprobat de un organism, care stabileºte, pentru utilizãri comune ºi repetate, reguli,
prescripþii sau caracteristici pentru activitãþi sau rezultatele lor, în scopul obþinerii
unui grad optim de ordine, într-un context dat”.
În ceea ce priveºte certificarea managementului forestier, standardul forestier
poate fi definit ca un document normativ care specificã cerinþele ce trebuie îndeplinite
de managementul forestier pentru a fi certificat. Aºadar, standardul de certificare
forestierã asigurã definirea cadrului referitor la gospodãrirea adecvatã a pãdurii ºi
reprezintã un instrument pentru certificare bazatã pe performanþã.
Structura standardului de certificare FSC include o serie de elemente componente aflate într-o relaþie de subordonare. FSC a elaborat principiile
ºi criteriile de gospodãrire responsabilã a pãdurilor. Deºi sunt elementele care
fundamenteazã dezvoltarea standardelor de certificare conforme schemei de certificare FSC, acestea nu constituie un standard în sine. Pentru a fi aplicabile în
practicã, principiile ºi criteriile se detaliazã pânã la nivele care sã poatã evalua
performanþa managementului forestier.
Structura standardului cuprinde urmãtoarea ierarhizare:
• Principii
• Criterii
• Indicatori / norme
• Verificatori
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Principiul reprezintã un element sau o regulã esenþialã a managementului
forestier ºi are aplicabilitate globalã, putând fi aplicabile oricãrei pãduri. Exemple
de principii pot fi :
Managementul forestier trebuie sã conserve diversitatea biologica ºi valorile asociate acesteia, resursele de apã, sol ºi ecosistemele/peisajele sensibile astfel încât sã menþinã
funcþiile ecologice ºi integritatea pãdurii.
sau
Existã un plan de monitorizare care oferã informaþii referitoare la starea pãdurii,
producþia realizatã ºi rezultatul activitãþilor de management.
Criteriul reprezintã un mijloc de evaluare a gradului de îndeplinire al principiului cãruia îi este subordonat. Criteriile asigurã detalierea principiului în elemente cu specificitate mai mare, rãmânând însã tot la un nivel global de aplicabilitate. Criteriul este definit de un set de indicatori specifici. Dacã am considera
exemplele de principii enumerate mai sus, acestea pot fi detaliate în criterii cum
ar fi:
Se aplicã mãsuri de protecþie pentru speciile rare, ameninþate, periclitate ºi pentru
habitatele acestora.
sau
Monitorizarea asigurã colectarea informaþiilor referitoare la impactul social ºi de
mediu al activitãþilor forestiere
Indicatorul reprezintã o variabilã cantitativã sau calitativã, ce poate fi
mãsuratã sau descrisã ºi care oferã o imagine clarã asupra mãsurii în care managementul forestier îndeplineºte cerinþele criteriului FSC cãruia indicatorul îi este
subordonat. Exemple de indicatori:
Suprafaþa acoperitã cu specii rare, ameninþate sau periclitate este identificatã ºi
delimitatã pe hãrþi.
sau
Programul de monitorizare include date referitoare la: calitatea apei, populaþiile
de peºti ºi animale acvatice din zona unitãþii de management forestier.
Indicatorii au aplicabilitate localã ºi trebuie formulaþi astfel încât sã poatã
asigura un rãspuns clar ºi precis în urma evaluãrii. Indicatorii pot fi cantitativi sau
calitativi. În timp ce indicatorii cantitativi sunt mai uºor de mãsurat, cei calitativi
trebuie sã fie definiþi astfel încât pragul sã fie clar exprimat ºi posibil de evaluat.

34

Norma este pragul dat unui indicator, care permite evaluarea clarã a nivelului
de conformitate cu indicatorul respectiv ºi are de asemenea aplicabilitate localã.
Un exemplu de normã este: 5% din suprafaþa unitãþii de management, este
inclusã în regim de arie protejatã.
Verificatorul reprezintã dovada privind îndeplinirea unui indicator ºi
reprezintã rezultatul mãsurãrii indicatorului. Verificatorul aratã modalitatea de
mãsurare a indicatorului în practicã ºi se poate referi de asemenea la mãsurare
calitativã sau cantitativã. Exemplu de verificator:
• Hãrþi cu elementele de biodiversitate marcate
• Dovezi privind achiziþia echipamentelor de protecþia muncii (ex: contracte, facturi);
• Dovezi privind distribuþia echipamentelor de protecþie cãtre muncitori (fiºe de
magazie, procese verbale, registre etc);
• Interviu cu managerul ºi consultarea muncitorilor
Un exemplu de structurã ierarhicã în cadrul unui standard de certificare este
prezentat mai jos:
PRINCIPIU:
Managementul forestier trebuie sã conserve diversitatea biologica ºi valorile
asociate acesteia, resursele de apã, sol ºi ecosistemele/peisajele sensibile astfel
încât sã menþinã funcþiile ecologie ºi integritatea pãdurii.
CRITERIU: Se aplicã mãsuri de protecþie pentru speciile rare, ameninþate,
periclitate ºi pentru habitatele acestora
INDICATOR: Suprafaþa acoperitã cu specii rare, ameninþate sau periclitate
este identificatã ºi delimitatã pe hãrþi
VERIFICATOR: Hãrþi cu elementele de biodiversitate marcate
Atenþie: în elaborarea unui standard FSC, principiile ºi criteriile sunt preluate ca atare (nu este permisã modificarea acestora), iar indicatorii, normele,
verificatorii se stabilesc la nivel local.
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5.5.2 Procesul de certificare în sistem FSC
Prin definiþie, certificarea FSC este un proces voluntar, aºadar proprietarul
pãdurii (eventual împreunã cu administratorul) poate lua decizia de a demara certificarea managementului în funcþie de obiectivele specifice ºi de oportunitãþile ºi
dificultãþile inerente procesului.
O primã etapã este informarea ºi pregãtirea pentru demararea procesului.
Pentru a veni în întâmpinarea dorinþelor proprietarilor de pãdure, dar ºi pentru a
se adapta cerinþelor pieþii ºi pe principiile de funcþionare ale oricãrei scheme de
certificare (acces nediscriminatoriu, costuri non-prohibitive etc.), FSC a elaborat modalitãþi variate de certificare. În funcþie de specificul suprafeþei forestiere,
existã aºadar posibilitãþi de aplicare pentru:
• Certificarea pentru locaþii unice (single site certification) – spre exemplu
pentru certificarea managementului forestier într-un ocol silvic sau pentru o
pãdure aparþinând unui singur proprietar;
• Certificarea de grup (group certification) – pentru certificarea managementului unor pãduri aparþinând unui grup de proprietari de pãdure, inclusiv asociaþii
de (grupuri de) proprietari (spre exemplu un composesorat);
• Certificarea pentru locaþii multiple (multisite certification) – pentru certificarea managementului unor suprafeþe forestiere dispersate, situate la distanþe
mari unele faþã de altele, deþinute de un singur proprietar (spre exemplu pãdurile
proprietate de stat dintr-o direcþie silvicã);
• Certificarea suprafeþelor forestiere mici sau cu activitãþi reduse de management (Small or Low Intensity Managed Forests - SLIMF) – pentru certificarea
suprafeþelor mici de pãdure (spre exemplu o proprietate forestierã de câteva zeci
de hectare). Criteriile de încadrare în categoria SLIMF, în conformitate cu standardele FSC sunt:
o Suprafaþa pãdurii este de maximum 100 ha, sau:
o Volumul recoltat anual este de maximum 20% din creºterea medie anualã
ºi nu depãºeºte în medie 5000 m3 anual.
Fiecare dintre aceste sisteme este adecvat pentru anumite tipuri de management forestier sau de proprietate asupra pãdurii, oferind multiple posibilitãþi de
certificare. Spre exemplu certificarea de grup presupune evaluarea prin sondaj a
unui procent reprezentativ din suprafaþa forestierã, ceea ce reduce costurile de
certificare. Se acordã însã un singur certificat pentru întreg grupul, iar eºecul
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oricãrui membru în a îndeplini cerinþele standardelor de certificare se reflectã
asupra întregului grup.
Evaluãrile pentru certificare derulate în regiune au scos în evidenþã numeroase puncte tari ale managementului forestier, dar ºi o serie de neconformitãþi
cu prevederile standardelor de certificare, care au fost gradual adresate în cadrul
procesului de certificare. În continuare sunt prezentate principiile FSC precum
ºi aspectele care necesitã atenþie în mod special:
Principiul 1: Legislaþia naþionalã ºi internaþionalã ºi principiile FSC
Modul de aplicare a managementului forestier trebuie sã respecte toate legile
þãrii respective, tratatele ºi înþelegerile internaþionale la care þara este semnatarã
precum ºi toate principiile ºi criteriile F.S.C.
În general legislaþia naþionalã este cunoscutã ºi respectatã. Existã unele puncte
slabe referitoare la cunoaºterea prevederilor unor acorduri internaþionale ratificate
de România, inclusiv referitoare la conservarea biodiversitãþii. În unele zone existã
activitãþi ilegale insuficient þinute sub control (tãieri de arbori, pãºunat, construcþii
etc.).
Principiul 2: Proprietatea, drepturile de folosinþã ºi responsabilitãþile
aferente
Proprietatea ºi drepturile de folosinþã ale terenului ºi resurselor forestiere
trebuie clar definite, documentate ºi fundamentate din punct de vedere legal.
În anumite zone procesul de retrocedare a terenurilor cãtre foºtii proprietari nu este
finalizat ºi existã neclaritãþi referitoare la dreptul de proprietate asupra terenului.
Principiul 3: Drepturile populaþiilor indigene
Drepturile legale sau impuse prin tradiþii de lungã duratã ale comunitãþii
locale, care deþine, utilizeazã ºi gospodãreºte terenurile ºi resursele aferente acestora, trebuie respectate ºi recunoscute în mod obligatoriu.
Conform Iniþiativei Naþionale FSC, se considerã cã în România nu existã
populaþii indigene, aºa cum sunt acestea definite de Organizaþia Naþiunilor Unite
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Principiul 4: Relaþiile cu comunitãþile ºi drepturile angajaþilor
Managementul forestier trebuie sã îmbunãtãþeascã sau cel puþin sã menþinã
bunãstarea socială ºi economicã a muncitorilor ºi comunitãþilor locale pe termen
lung.
Unul dintre principalele puncte slabe identificate în relaþie cu principul 4 FSC
este referitor la cunoaºtere ºi respectarea prevederilor convenþiilor Organizaþiei
Internaþionale a Muncii (ILO). Neconformarea cu regulile de protecþie a muncii ºi în
principal neutilizarea echipamentelor individuale de protecþie conforme cu prevederile
legislaþiei naþionale ºi internaþionale a fost des observatã. Pe de o parte muncitorii nu
sunt întotdeauna dotaþi cu echipamente adecvate, pe de altã parte nici echipamentele de
protecþie asigurate nu sunt purtate întotdeauna.
De asemenea, impactul social al activitãþilor forestiere nu este întotdeauna evaluat
înainte de demararea activitãþii, iar procesul de consultare a factorilor interesaþi (care
pot fi afectaþi de activitãþile forestiere) nu este întotdeauna adecvat.
Principiul 5: Beneficiile multiple ale pãdurii
Operaþiunile de management forestier vor urmãri utilizarea eficientã
a funcþiilor multiple de producþie ºi protecþie ale pãdurii pentru asigurarea
viabilitãþii economice, precum ºi o largã paletã de avantaje de mediu ºi sociale.
Gospodãrirea pãdurilor ia în calcul atât produsele lemnoase cât ºi cele nelemnoase
ale pãdurii. Neconformitãþi cu principiul 5 se referã în principal la situaþiile în care
arborii rãmaºi pe picior sunt prejudiciaþi (în mod excesiv). De asemenea, de cele mai
multe ori, modul de selectare a utilajelor ºi echipamentelor de exploatare nu þine cont de
necesitatea protejãrii componentelor mediului ci doar de aspectele tehnice sau financiare.
Principiul 6: Impactul asupra mediului
Managementul forestier trebuie sã conserve biodiversitatea biologicã ºi valorile ce derivã din aceasta, resursele de apã, solurile, peisajele ºi ecosistemele unice
sau fragile ºi prin aceasta sã menþinã funcþiile ecologice ºi integritatea pãdurii.
Impactul asupra mediului este luat în calcul la nivel general în procesul de elaborare a amenajamentelor silvice. O evaluare a acestui impact la nivel de activitãþi forestiere (ex: înainte de începerea lucrãrilor de exploatare) nu este sistematic derulatã.
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Protejarea speciilor rare, ameninþate, periclitate este prevãzutã de legislaþia
naþionalã, dar nu totdeauna este luatã în calcul în derularea activitãþilor forestiere, iar
personalul nu este informat/instruit în acest sens.
Densitatea reþelei de drumuri forestiere ºi amplasarea acestora duce uneori la
situaþii în care lemnul este transportat prin târâre sau semi-târâre pe distanþe mari, cu
efecte negative asupra solului ºi apelor.
Carburanþii ºi lubrifianþii pot fi transportaþi ºi depozitaþi în condiþii precare, ceea
ce favorizeazã scurgerile în sol/apã. Muncitorii nu sunt întotdeauna instruiþi referitor
la prevenirea ºi combaterea scurgerilor accidentale de combustibili sau alte substanþe.
Deºi utilizarea substanþelor chimice este menþinutã pe cât posibil la un nivel scãzut,
existã cazuri în care se utilizeazã unele pesticide considerate cu grad înalt de risc. Nu
întotdeauna substanþele chimice folosite sunt înregistrate ºi depozitate corespunzãtor
ºi nu existã proceduri clare de evacuare a ambalajele ºi resturile acestor substanþe în
conformitate cu prevederile legii .
Principiul 7: Planul de management
Se va elabora un plan de management ce va fi actualizat în permanenþã.
Obiectivele de management pe termen lung ºi mijloacele de atingere ale acestora
vor fi clar stabilite.
Planurile de management sunt complexe ºi includ foarte multã informaþie.
Unele neconformitãþi pot fi legate de: procesul de consultare publicã în elaborarea
planurilor de management, instruirea muncitorilor inclusiv din punct de vedere tehnic,
dar ºi al protecþiei componentelor mediului, a biodiversitãþii etc. cu ocazia activitãþilor
forestiere.
Principiul 8: Monitorizarea ºi evaluarea
Monitorizarea trebuie stabilitã de aºa natura încât sã ofere date precise despre
starea actualã a pãdurii, a producþiei forestiere, lanþului de custodie, activitãþile de
management ºi impactul lor social ºi de mediu.
Sistemul de monitorizare al managementului forestier ºi al stãrii pãdurii include proceduri clare, la un nivel detaliat. Totuºi, neconformitãþi pot exista în situaþiile în care monitorizarea nu se referã la impactul activitãþilor asupra solului, apelor, biodiversitãþii. De
asemenea, rezultatele monitorizãrilor nu sunt întotdeauna fãcute publice.
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Principiul 9: Pãdurile cu Valoare Ridicatã de Conservare
Sunt acele pãduri care prezintã unul sau mai multe din urmãtoarele atribute:
• Suprafeþe forestiere care conþin concentraþii de biodiversitate de importanþã
globalã, regionalã sau naþionalã (ex. endemite, specii periclitate, refugii).
• Suprafeþe forestiere extinse de importanþã globalã, regionalã sau naþionalã,
în care populaþiile speciilor autohtone existã în forma lor naturalã din punct de
vedere al distribuþiei ºi densitãþii.
• Suprafeþe forestiere care sunt localizate în sau conþin ecosisteme rare,
ameninþate sau periclitate.
• Suprafeþe forestiere care asigurã servicii de bazã în situaþii critice (ex.
protecþia bazinelor hidrografice, controlul eroziunii)
• Suprafeþe forestiere ce satisfac nevoi de bazã ale comunitãþilor rurale (de
ex. mijloace necesare subzistenþei, pentru sãnãtate), în cazul þãrii noastre cele care
asigurã singurele resurse pentru încãlzirea locuinþelor, precum ºi lemnul sau alte
produse forestiere necesare activitãþilor ºi meºteºugurilor tradiþionale.
• Suprafeþe forestiere a cãror valoare este esenþialã pentru pãstrarea identitãþii
culturale a unei comunitãþi sau a unei zone, reprezentate în cazul þãrii noastre de
pãduri de care se leagã obiceiuri ºi sãrbãtori locale, ce se desfãºoarã tradiþional
în spaþiul pãdurii sau de suprafeþe de pãdure aflate în apropiere de comunitãþi
religioase, locuri de pelerinaj ºi monumente istorice.
(Definiþiile au la bazã Principiile ºi Criteriile FSC din februarie 2000)
Managementul în asemenea suprafeþe va urmãri menþinerea la nivelul actual
sau chiar ameliorarea caracteristicilor ce definesc aceste pãduri. Luarea deciziilor
privind managementul în aceste suprafeþe se va face cu maxim de precauþie.
Neconformitãþile legate de principiul 9 pot consta în: situaþii în care pãdurile cu
valoare ridicatã de conservare nu sunt identificate, sau nu s-a derulat un proces de
consultare adecvat în vederea identificãrii. În alte cazuri, aceste pãduri nu sunt clar
definite/delimitate ºi nu sunt prevãzute mãsuri de gospodãrire care sã menþinã sau sã
îmbunãtãþeascã atributele specifice acestor pãduri. Monitorizarea acestor pãduri din
punct de vedere al atributelor de conservare specifice nu se realizeazã întotdeauna.
Principiul 10 Plantaþiile
Amenajarea ºi gospodãrirea plantaþiilor se va face în concordanþã cu principiile ºi criteriile 1-9 precum ºi cu cele prevãzute la Principiul 10. Plantaþiile
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asigurã o multitudine de beneficii sociale ºi economice ºi contribuie la satisfacerea necesitãþilor de produse forestiere dar, totodatã, trebuie sã se integreze în
managementul pãdurilor naturale, sã asigure reducerea presiunii asupra acestora
ºi sã promoveze refacerea ºi conservarea lor.
Suprafeþe acoperite cu plantaþii, aºa cum sunt acestea definite de FSC sunt relativ
reduse în România ºi se referã spre exemplu la arboretele de plop euramerican.
Certificarea unor suprafeþe forestiere în regiune a dus la identificarea unor
neconformitãþi enumerate anterior, dar, în acelaºi timp, au dus ºi la elaborarea
unor programe ºi acþiuni de corectare a acestor neconformitãþi, o serie dintre
acestea fiind rezolvate, altele în curs de rezolvare.
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5.6 Certificarea lanþului de custodie
Certificarea managementului forestier este continuatã de aºa numita certificare a lanþului de custodie, prin care se urmãreºte sã se elaboreze mecanisme de
urmãrire a produselor lemnoase sau nelemnoase care provin din pãdurile certificate, de la sursã pânã la consumator (cumpãrãtorul final).
Certificarea lanþului de custodie reprezintã o necesitate pentru companiile
care exploateazã, proceseazã sau comercializeazã material lemnos certificat FSC
ºi care doresc sã eticheteze aceste produse cu numele sau cu eticheta FSC.
Certificarea lanþului de custodie în sistem FSC permite companiilor:
• Sã identifice ºi controleze sursele de material lemnos atât certificat FSC cât
ºi sursele de material lemnos recuperat/reciclat
• Sã le demonstreze clienþilor cã îndeplinesc cerinþele FSC în ceea ce priveºte
controlul materialului lemnos necertificat FSC
• Sã utilizeze mãrcile înregistrate ºi etichetele comerciale ale FSC pentru a-ºi
promova produsele.
În Septembrie 2004, Consiliul Director FSC a aprobat „FSC-STD-40-004:
Standardul FSC pentru lanþ de custodie pentru companii ce prelucreazã lemn
FSC” (Versiunea 1-0). Pe parcursul anului 2005, Centrul International FSC a
fost împuternicit sã preia ºi sã revizuiascã aceste noi standarde luând în considerare experienþa în implementarea practicã a standardelor.
Versiunea 2-0 a standardului FSC-STD-40-004 a fost elaboratã în urma a
trei runde de consultãri publice ºi discuþii cu Grupul Tehnic de Lucru FSC pentru Lanþ de Custodie. Versiunea 2-0 FSC-STD-40-004, a intrat în vigoare cu
data de 1 ianuarie 2008 pentru firmele noi aplicante, urmanad cu 1 ianuarie 2009
sa fie valabil ºi pentru firmele deja certificate FSC.
Cerinþele FSC-STD-40-004 privind lanþul de custodie FSC sunt grupate
în patru pãrþi:
• Prima parte a standardului cuprinde cerinþe generale referitoare la managementul calitãþii, domeniul de aplicare al sistemului, provenienþa materialului,
recepþia ºi depozitarea materialului, controlul volumului, vânzãri ºi livrãri.
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• Partea a doua a standardului cuprinde sistemele pentru controlul cerinþelor
FSC: sistemul bazat pe transfer, sistemul bazat pe procente ºi sistemul bazat pe
credit.
• Partea a treia cuprinde cerinþe generale referitoare la etichetare ºi eligibilitatea pentru etichetare.
• Partea a patra a standardului FSC-STD-40-004 (Versiunea 2-0) cuprinde cerinþe suplimentare referitoare la externalizarea serviciilor ºi componentele
minore.
Existã posibilitatea ca produsul certificat FSC sã deþinã în componenþã ºi
lemn controlat în cazul în care nu se doreºte sau nu se poate realiza certificarea
sub eticheta „FSC Pur”. În acest caz compania utilizeazã pentru evaluare FSCSTD-004-005 „Standardul pentru evaluarea de cãtre companie a lemnului controlat FSC”.
Acest standard a fost elaborat pentru a permite companiilor sa fie certificate
FSC ºi sã evite urmãtoarele situaþii:
• comerþul cu lemn exploatat ilegal,
• comerþul cu lemn a cãrui exploatare a dus la violarea drepturilor civile ºi
tradiþionale
• comerþul cu lemn exploatat din pãdurile în care valorile ridicate de conservare sunt ameninþate prin activitãþile de management
• comerþul cu lemn exploatat din plantaþii constituite pe suprafaþa unor foste
pãduri
• comerþul cu lemn ce provine din pãduri în care au fost plantaþi arbori
modificaþi genetic
Direcþiile Silvice sau Ocoalele Silvice, de stat sau private, care doresc sã aprovizioneze companiile certificate cu lemn controlat FSC, trebuie la rândul lor
sã îndeplineascã cerinþele standardului FSC-STD-30-010 „Standardul pentru
lemn controlat FSC pentru unitãþi de management forestier”.
Mai multe detalii referitoare la acest standard se regãsesc pe paginile web
www.fsc.org ºi www.certificareforestiera.ro
În prezent, mii de companii de exploatare, prelucrare ºi comercializare a
lemnului- în special din Europa de Vest (Anglia, Austria, Danemarca, Elveþia,
Franþa, Germania, Italia, Olanda, Spania, Suedia, etc. ) ºi America de Nord,
impun clienþilor lor obþinerea certificatului FSC, fiind interesate sã cumpere ºi
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sã lucreze cu produse certificate în acest sistem. În cazul acestor companii, certificarea reprezintã o dovadã pentru clienþii lor ºi pentru publicul larg cã lemnul
provine din pãduri bine gospodãrite.
Companii internaþionale mari precum IKEA, AssiDomain, OBI, Kronospan, Castorama, PineCollins, etc. s-au angajat pe aceasta linie. Totodata pânã la
data de 1 februarie 2008, 8388 de companii din 85 de þãri, ºi-au certificat lanþul
de custodii în sistem FSC. Meritã de asemenea menþionat faptul cã peste 20000
de produse din lemn comercializate în prezent pe piaþa mondialã a lemnului ºi
produselor din lemn poartã marca FSC.
Ca ºi în cazul certificãrii managementului forestier companiile aplicante
pentru certificatul FSC sunt evaluate de cãtre unul din cele 18 organisme independente de certificare acreditate de cãtre FSC. Lista acestor organisme se
gãseºte pe pagina FSC sau a Centrului de Informare FSC.
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6. Certificarea FSC în România
Prima iniþiativã privind constituirea unui grup de lucru privind certificarea
pãdurilor în România, a avut loc la Braºov în toamna anului 1999, fiind invitaþi
reprezentanþi ai principalelor instituþii/ organizaþii din sectorul forestier. Deoarece la data constituirii grupului, sistemul FSC (Forest Stewardship Council) era
singurul sistem de certificare a pãdurilor recunoscut ºi operaþional în Europa,
s-a decis desfãºurarea activitãþilor grupului dupã procedurile FSC, având însã
în vedere ºi celelalte tendinþe existente pe plan european ºi mondial în ceea ce
priveºte sistemele de certificare a pãdurilor. Constituirea ºi demararea activitãþii
grupului de lucru a fost posibilã prin sprijinul moral ºi material al WWF Danube
Carpathian Programme ºi al instituþiilor/ organizaþiilor membre.
Hotãrârea de Guvern nr 1476/2002 defineºte „ certificarea pãdurilor” ºi cadrul instituþional în care poate fi derulatã acþiunea de certificare.
Având în vedere evoluþia ulterioarã a certificãrii pe plan mondial ºi în România, în primãvara anului 2003 a fost lansatã iniþiativa constituirii unui grup de
lucru cu largã reprezentare naþionalã, fiind invitate sã participe peste o sutã de
organizaþii, instituþii, firme sau persoane fizice activând în sectorul forestier sau
care aveau legaturã cu acesta. În iunie 2003 a avut loc întâlnirea de constituire
a Grupului Naþional de Lucru pentru Certificarea Pãdurilor (GNLCP), în care
s-au înscris 67 de membri (Regia Naþionalã a Pãdurilor, Asociaþia Proprietarilor
de Pãduri din România, Institutul de Cercetãri ºi Amenajãri Silvice, Institutul
Naþional al Lemnului, Asociaþia Forestierilor din România, universitãþi, firme de
amenajare a pãdurilor, exploatare ºi prelucrare a lemnului, organizaþii non- guvernamentale, persoane fizice etc.), grupaþi în 3 camere: economicã, ecologicã ºi
socialã. La aceastã primã întâlnire s-a ales Comitetul de Coordonare al GNLCP
ºi secretariatul acestuia, care este gãzduit de cãtre Universitatea Transilvania din
Braºov. De asemenea, s-a stabilit cã una din prioritãþile GNLCP în urmãtorii ani
o constituie elaborarea standardelor naþionale de certificare a managementului
forestier în conformitate cu cerinþele Forest Stewardship Council.
Scopul activitãþii GNLCP îl reprezintã promovarea procesului de certificare
a pãdurilor în România, ca mijloc de a contribui la creºterea valorii economice,
sociale ºi de mediu a pãdurilor României ºi la dezvoltarea sectorului forestier.
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Principalele obiective ale GNLCP:
• Diseminarea informaþiilor privind certificarea pãdurilor în rândul
instituþiilor ºi organizaþiilor din sectorul forestier ºi pentru publicul larg;
• Promovarea în rândul organizaþiilor din sectorul forestier a certificãrii
pãdurilor;
• Sprijinirea activitãþilor privind certificarea pãdurilor în România;
• Asigurarea cadrului deschis, transparent ºi participativ de elaborare a standardelor naþionale de certificare a pãdurilor.
Participarea la activitatea GNLCP este deschisã oricãror instituþii, organizaþii
sau persoane interesate în acest proces, iar informaþiile privind activitatea GNLCP
vor fi diseminate pentru publicul larg.
Membrii Grupului National de Lucru lucreazã în prezent la finalizarea
Standardelor Naþionale FSC (varianta a IV-a) ºi armonizarea acestora cu cele ale
þãrilor din eco-regiunea Carpaticã (Slovacia, Ucraina, Polonia, Bulgaria). Pentru
a vizualiza standardele naþionale (varianta a III-a) puteþi accesa pagina web a
GNLCP www.certificareforestiera.ro/gnlcp.
În prezent multe din activitãþile GNLCP au fost preluate de Centrul de Informare privind Certificarea Forestierã (www.certificareforestiera.ro)
Centrul de Informare privind Certificarea Forestierã (CICF) a luat naºtere în
urma colaborãrii dintre WWF (Fondul Mondial Pentru Naturã) ºi IKEA în cadrul proiectului de îmbunãtãþire a managementului forestier „WWF/IKEA Forests of Romania and Bulgaria”.
Scopul principal al Centrului îl reprezintã promovarea în România a procesului de certificare a pãdurilor ºi a produselor din lemn în sistem FSC (Forest
Stewardship Council).
În anul 2002, WWF ºi IKEA au iniþiat un program de promovare a managementului forestier responsabil. Împreunã, cele douã organizaþii au planificat ºi
pus în practicã o serie de proiecte ce reprezintã etape importante în implementarea planului de acþiune pentru pãduri al IKEA ºi în îndeplinirea scopurilor
WWF privind conservarea naturii.
Douã dintre conceptele fundamentale pentru conservarea pãdurilor aplicate
în cadrul proiectului sunt certificarea forestierã ºi Pãduri cu Valoare Ridicatã de
Conservare.
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WWF este autorul moral al certificării primului ocol silvic particular din
România şi anume Ocolul Silvic Naruja în anul 2005.

Dar primul certificat FSC pentru managementul forestier a fost obþinut în
România de cãtre Ocoalele Silvice Vãratec ºi Târgu Neamþ de pe raza Parcului
Natural Vânãtori-Neamþ.
În România s-au acordat certificate de management forestier în sistem FSC
pentru 966589 ha de pãdure de stat ºi privatã. Din aceastã suprafaþã Regia Nationala a Pãdurilor deþine certificat FSC pentru 949 390 ha pãdure în cele 8
Direcþii Silvice certificate (Arad, Cluj, Deva, Neamþ, Piteºti, Suceava, Târgoviºte,
Timiºoara), iar 17289 ha de cãtre Ocolul Silvic Nãruja (ocol silvic privat).
În ceea ce priveºte numãrul certificatelor FSC pentru lanþ de custodie în
România existã 29 de firme certificate.
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7. Tendinþe ale certificãrii forestiere
Certificarea managementului forestier în conformitate cu schema FSC este
un concept apãrut relativ recent, comparativ cu alte sisteme de certificare (ISO
etc.) ºi reprezintã un proces voluntar. Începând cu 1993, anul în care s-a acordat
primul certificat FSC, suprafaþa pãdurilor certificate a crescut în mod constant,
cu o accentuare în ultimii ani, ajungând la cca. 100 milioane hectare. Totodatã,
peste 8000 de companii din 85 de þãri sunt certificate în conformitate cu schema
de certificare FSC pentru lanþ de custodie.
Piaþa lemnului certificat este actualmente în dezvoltare. Nu întotdeauna însã
cererea de astfel de produse întâlneºte oferta de pe piaþã, ceea ce face necesarã
asigurarea unei mai bune legãturi între producãtori ºi grupurile de cumpãrãtori.
În orice caz, cererea de produse certificate acoperã o largã paletã de specii ºi sortimente, cu diverse grade de prelucrare, începând de la buºtean/cherestea ºi pânã
la mobilier de birou sau de grãdinã, case din lemn etc.
În multe cazuri, în domeniul certificãrii managementului forestier, modul de
acþiune ºi interesele specifice ale societãþii civile ºi ale guvernelor coincid. Pe de
o parte organizaþiile neguvernamentale creeazã din ce în ce mai multe presiuni
asupra comercianþilor de produse lemnoase, dar ºi a managerilor forestieri, pe de
altã parte guvernele unor þãri încurajeazã certificarea forestierã ºi implicit managementul responsabil al pãdurilor prin politici specifice de achiziþii publice sau
prin pârghii legislative.
În ceea ce priveºte România, deºi nu existã încã o piaþã internã pentru produsele certificate, oferta de materie primã certificatã este relativ bogatã, iar procesatorii de material lemnos aratã un interes din ce în ce mai mare, inclusiv prin
prisma pãtrunderii pe piaþa lemnului a unor companii cu capacitate ridicatã de
prelucrare ºi export a produselor lemnoase ºi care sunt interesate în certificare.
Nu în ultimul rând este de aºteptat ca certificarea managementului forestier
sã fie vãzutã ca o oportunitate ºi de proprietarii de pãduri, atât ca instrument de
piaþã cât ºi ca promovare a imaginii ºi potenþial în accesarea de fonduri ºi crearea
de parteneriate prin demonstrarea aplicãrii unui management responsabil.
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8. Anexe
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ANEXA 1. PRINCIPIILE ŞI CRITERIILE FSC

PRINCIPIUL 1 Conformitatea cu legislaþia naþionalã ºi internaþionalã ºi
cu principiile FSC
Managementul forestier trebuie sã respecte legislaþia naþionalã, tratatele ºi
înþelegerile internaþionale la care þara este parte semnatarã precum ºi toate principiile ºi criteriile F.S.C.
1.1.
Managementul forestier trebuie sã respecte legislaþia naþionalã ºi
regionalã cerinþele administrative naþionale ºi locale.
1.2.
Toate obligaþiile fiscale (impozitele, taxele, redevenþele etc.) trebuie
achitate.
1.3.
În þãrile semnatare se vor respecta prevederile înþelegerilor
internaþionale – CITES, convenþiile ILO, ITTA, Convenþia Diversitãþii Biologice.
1.4.
Conflictele între legi, regulamente ºi principiile ºi criteriile FSC vor
fi evaluate în scopul certificãrii, de la caz la caz, de cãtre certificator ºi de pãrþile
implicate sau afectate.
1.5.
Suprafeþele forestiere trebuie protejate contra tãierilor ilegale,
amplasãrilor ilegale de construcþii sau altor activitãþi neautorizate.
1.6.
Managerii trebuie sã dovedeascã angajamentul privind aderarea la
principiile ºi criteriile F.S.C.
PRINCIPIUL 2 Dreptul de proprietate sau folosinþã ºi responsabilitãþile
aferente
Proprietatea ºi drepturile de folosinþã pe termen lung asupra terenului ºi resurselor forestiere trebuie clar definite, documentate ºi fundamentate din punct
de vedere legal.
2.1.
Este necesar sa se dovedeasca în mod clar dreptul de folosinþã pe
termen lung asupra terenului (titlu de proprietate, drept de folosinţă sau contract
de arendã).
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2.2.
Comunitãþile locale care au drepturi de folosinþã sau drepturi de proprietate stabilite prin lege vor menþine controlul – în masura necesara protejarii
drepturilor ºi resurselor necesare existenþei – asupra operaþiunilor forestiere, cu
excepþia cazului când comunităţile predau controlul prin liber consimþãmânt altor agenþi.
2.3.
Se vor utiliza mecanisme corespunzãtoare pentru rezolvarea disputelor asupra drepturilor de proprietate ºi de folosinþã. Circumstanþele ºi situaþia la
zi a fiecarei dispute importante vor fi explicitate clar în evaluarea întocmitã pentru certificare. Disputele de mari dimensiuni, care implicã un numãr semnificativ
de interese, vor împiedica în mod normal certificarea suprafeþei respective.
PRINCIPIUL 3 Drepturile populaþiei indigene
Drepturile legale sau impuse prin tradiþii istorice ale comunitãþii locale, care
deþine, utilizeazã ºi gospodãreºte terenurile ºi resursele aferente acestora, trebuie
respectate ºi recunoscute în mod obligatoriu.
3.1.
Populaþia localã trebuie sã menþinã controlul asupra managementului pãdurilor de pe teritoriile lor cu excepþia cazurilor în care predau controlul
prin liber consimþãmânt altor agenþi;
3.2.
Managementul forestier nu trebuie sã ameninþe sau sã diminueze
direct sau indirect resursele sau drepturile de proprietate ale populaþiei locale;
3.3.
Locurile cu semnificaþie culturalã, ecologicã, economicã sau religioasã
deosebitã, identificate în colaborare cu populaþia localã, vor fi recunoscute ºi protejate în cadrul managementului forestier;
3.4.
Populaþia trebuie recompensatã pentru folosirea cunoºtinþelor lor
tradiþionale despre utilizarea speciilor forestiere ºi sistemele de management forestier. Aceste compensaþii trebuie acceptate oficial pe bazã de liber consimþãmânt,
înainte de începerea operaþiilor.
PRINCIPIUL 4 Relaþiile cu comunitãþile ºi drepturile angajaþilor
Managementul forestier trebuie sã îmbunãtãþeascã sau cel puþin sã menþinã
bunãstarea socialã ºi economicã a muncitorilor ºi comunitãþilor locale pe termen
lung.
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4.1.
Comunitãþilor din zona pãdurii sau din zonele adiacente acesteia sã
li se ofere posibilitãþi de angajare, pregãtire în domeniu, etc.
4.2.
Managementul forestier respectã toate legile ºi reglementãrile privitoare la asigurãrile de sãnãtate ºi protecþia angajaþilor ºi familiilor acestora.
4.3.
Drepturile muncitorilor de a se organiza ºi a negocia cu reprezentanþii
organelor abilitate sunt garantate conform convenþiilor din 87 ºi 98 ale Organizaþiei
Internaþionale a Muncii.
4.4.
Planurile de management vor încorpora rezultatele evaluãrii impactului social. Persoanele (bãrbaþi ºi femei) ºi grupurile afectate în mod direct de
managementul forestier vor fi consultate în mod regulat.
4.5.
Se vor elabora mecanisme speciale pentru rezolvarea plângerilor ºi
pentru a asigura despãgubiri corecte în cazul producerii unor pagube sau pierderi care afecteazã drepturile, proprietãþile, resursele sau mijloacele de trai ale
populaþiei locale. Se vor lua mãsuri pentru evitarea producerii unor astfel de pagube.
PRINCIPIUL 5 Beneficii multiple ale pãdurii
Operaþiunile de management forestier vor urmãri utilizarea eficientã a
funcþiilor multiple de producþie ºi protecþie ale pãdurii pentru asigurarea viabilitãþii
economice, precum ºi a unui spectru larg de avantaje de mediu ºi sociale.
5.1.
Managementul pãdurii trebuie sã asigure viabilitatea economicã
luând totodatã în calcul costurile de mediu, sociale ºi operaþionale, asigurând
investiþiile necesare pentru menþinerea productivitãþii ecologice a pãdurii.
5.2.
Managementul forestier ºi operaþiunile de piaþã cu material lemnos
vor încuraja utilizarea optimã ºi procesarea pe plan local a unei largi palete de
produse forestiere.
5.3.
Se va urmãri minimizarea cantitãþii de deºeuri ºi a pierderilor ce se
produc în procesul de recoltare ºi prelucrare a lemnului precum ºi evitarea pagubelor ce pot fi produse altor resurse forestiere.
5.4.
Managementul forestier va urmari întãrirea ºi diversificarea economiei locale, reducându-se dependenþa de un singur tip de produse.
5.5.
Managementul forestier trebuie sa accepte, menþinã ºi unde este posibil, sã creascã valoarea funcþiilor pãdurii cum ar fi protejarea bazinelor hidrografice, a capacitãþii biogene a apelor, etc.
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5.6.
Cota de recoltã nu va depãºi nivelul la care gospodărirea resurselor
este durabilã.
PRINCIPIUL 6 Impactul asupra mediului
Managementul forestier trebuie sã conserve biodiversitatea ºi valorile ce
derivã din aceasta (resurse de apa, sol, ecosisteme si peisaje fragile), respectiv sã
menþinã funcþiile ecologice ºi integritatea pãdurii.
6.1.
Evaluarea de impact de mediu va þine cont de extinderea (suprafaþa)
ºi intensitatea operaþiunile forestiere, va lua în calcul unicitatea resurselor afectate
ºi va fi integratã în sistemul de management. Evaluarea va include consideraþii
legate de peisaj ºi de impactul instalaþiilor de procesare din teren. Evaluarea de
impact se va face inainte de începerea operaþiunilor ce afecteazã zona respectivã.
6.2.
Se vor aplica mãsuri de protecþie pentru speciile rare, periclitate ºi
pentru habitatele acestora (ex.: locuri de împerechere ºi hrãnire). Zonele de conservare ºi ariile protejate trebuie stabilite în funcþie de extinderea ºi intensitatea
activitãþilor forestiere ºi a unicitãþii resurselor aflate în pericol. Vânãtoarea, pescuitul, amplasarea de capcane ºi recoltarea produselor forestiere în mod neadecvat trebuie controlate.
6.3.
Funcþiile ºi valorile ecologice trebuie menþinute intacte, îmbunãtãþite
sau refãcute, inclusiv:
- regenerarea ºi succesiunea pãdurilor;
- diversitatea geneticã a speciilor ºi ecosistemelor;
- ciclurile naturale care influenþeazã productivitatea ecosistemului forestier.
6.4.
Mostrele reprezentative ale ecosistemelor existente în zonã trebuie protejate în conformitate cu starea lor naturalã ºi evidenþiate pe hãrþi, în
concordanþã cu extinderea ºi intensitatea operaþiunilor desfãºurate ºi cu unicitatea resurselor afectate.
6.5.
Se vor elabora ºi implementa instrucþiuni scrise pentru: controlul
eroziunii, minimizarea distrugerilor ce pot apare în timpul procesului de exploatare, construcþia de drumuri ºi alte activitãþi perturbatoare, protecþia resurselor de
apã;
6.6.
Se vor promova ºi adopta metode de combatere ºi depistare non chimice ºi se vor face eforturi pentru a evita utilizarea pesticidelor (Organizaþia
Mondialã a Sãnãtãþii): pesticide de tip 1A ºi 1B, cele persistente, toxice sau ale
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cãror derivate rãmân biologic active ºi se acumuleazã în lanþurile trofice; la fel ºi
pesticidele interzise prin înþelegerile internaþionale. În situaþia în care se folosesc
chimicale, se vor utiliza echipamente de protecþie adecvate ºi se vor prelucra normele de protecþie a muncii, în vederea reducerii riscurilor de afectare a sãnãtãþii
populaþiei ºi a mediului.
6.7.
Chimicalele, containerele aferente, resturile neorganice lichide ºi solide, inclusiv combustibili ºi uleiuri, vor fi depozitate în locuri special amenajate.
6.8.
Utilizarea agenþilor biologici de control va fi documentatã,
minimizatã, monitorizatã ºi strict controlatã, conform legilor naþionale ºi protocoalelor ºtiinþifice încheiate pe plan internaþional. Se interzice utilizarea organismelor modificate genetic.
6.9.
Utilizarea speciilor exotice se va afla sub control, fiind permanent
monitorizatã pentru a se evita impactele ecologice adverse.
6.10 Transformarea pãdurilor în plantaþii sau în terenuri fãrã vegetaþie
forestierã nu sunt permise cu excepþia cazurilor în care:
a) se referã la o porþiune foarte limitatã din suprafaþa uniãþii de managment
forestier ºi
b) nu are loc în pãduri cu valoare ridicatã de conservare ºi
c) va permite beneficii de conservare clare substanþiale, suplimentare, sigure
ºi pe termen lung în cadrul unitãþii de management.
PRINCIPIUL 7 Planul de management
Se va elabora un plan de management adecvat extinderii ºi intensitãþii
operaþiunilor, actualizat periodic. Obiectivele de management pe termen lung ºi
mijloacele de atingere ale acestora vor fi clar stabilite.
7.1. Planul de management ºi documentele însoþitoare vor conþine:
• obiectivele de management;
• descrierea resurselor forestiere ce vor fi gospodãrite, restricþiile de mediu,
folosinþa terenului ºi proprietatea, condiþiile socio-economice ºi date sumare despre terenurile adiacente;
• descrierea sistemelor de management silvicultural ºi de altã naturã, bazate
pe ecologia pãdurilor în cauzã precum ºi pe inventarul resurselor forestiere;
• cota de recoltã stabilitã pe specii;
• prevederi privind monitorizarea creºterii ºi dinamicii speciilor;
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• mãsuri de protecþie a mediului bazate pe evaluarea de mediu;
• programe de identificare ºi protecþie a speciilor rare, ameninţate, periclitate,
etc.;
• hãrþi care sã conþinã baza de resurse forestiere, inclusiv ariile protejate,
activitãþile de management prevăzute ºi proprietatea asupra terenului;
• descrierea ºi justificarea tehnicilor de exploatare ºi a echipamentelor folosite.
7.2.
Planurile de management trebuie sã fie revizuite periodic pentru a
încorpora rezultatele monitorizarii ºi noile informaþii din domeniul tehnico-ştiinţific şi pentru a se corela schimbãrile de mediu, sociale ºi economice intervenite.
7.3.
Muncitorii forestieri trebuie sã fie instruiþi ºi supervizaþi în mod
adecvat pentru a se asigura implementarea corespunzãtoare a planurilor de management.
7.4.
Un rezumat al elementelor de bazã ale planului de management trebuie fãcut public, inclusiv datele prevãzute la paragraful 7.1., de mai sus cu respectarea confidenþialitãþii informaþiei.
PRINCIPIUL 8 Monitorizarea ºi evaluarea
Monitorizarea – adecvată extinderii ºi intensitãþii operaþiunilor- trebuie sã
ofere date despre starea pãdurii, producþia forestierã, lanþul de custodie, managementul activitãþilor ºi impactul lor social ºi de mediu al acestora.
8.1.
Frecvenþa ºi intensitatea monitorizarii trebuie determinate în funcþie
de extinderea ºi intensitatea operaþiunilor de management forestier precum ºi de
complexitatea ºi fragilitatea ecosistemelor afectate. Monitoringul trebuie sã aibã
continuitate ºi sã asigure posibilitatea replicãrii acestuia pentru a se putea efectua
comparaþii ale rezultatelor ºi a se evalua schimbãrile intervenite.
8.2.
Managementul forestier va include cercetãrile ºi datele rezultate din
monitorizarea cel puþin a urmãtorilor indicatori:
• producþia tuturor resurselor forestiere recoltate;
• rata de creºtere, regenerarea ºi starea pãdurii;
• compoziþia ºi schimbãrile apãrute în ceea ce priveºte flora ºi fauna;
• impactul social ºi de mediu al exploatarii masei lemnoase ºi al altor activitãþi;
• costul, productivitatea ºi eficienþa managementului.
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8.3.
Managementul forestier va fi în mãsurã sã demonstreze oricãrei
organizaþii de monitorizare ºi certificare, drumul parcurs de produs de la originea
acestuia pânã la utilizatorul final (lanþul de custodie).
8.4.
Rezultatele monitorizarii vor fi incluse în planurile de management.
8.5.
Cu respectarea confidenþialitãþii informaþiei, unitatea de management va face publicã un rezumat al rezultatelor monitorizãrii, inclusiv lista indicatorilor listaþi la paragraful 8.2.
PRINCIPIUL 9 Pãduri cu Valoare Ridicatã de Conservare (PVRC)
Managementul unor asemenea pãduri va urmãri menþinerea la nivelul actual sau chiar ameliorarea atributelor specifice. Luarea deciziilor privind
managementul în aceste zone se va face întotdeauna cu maxim de precauþie.
9.1.
Se va efectua o evaluare a prezenţei atributelor ce definesc PVRC
adecvata extinderii ºi intensitãþii activitãþilor de management forestier
9.2.
Procesul de consultare în procesul de certificare se va axa în mod
special pe identificarea atributelor de conservare ºi pe opþiunile de menþinere a
acestora.
9.3.
Planul de management va include ºi implementa mãsuri de menþinere
ºi ameliorare a atributelor de conservare, stabilite cu maximã precauþie. Aceste
mãsuri vor fi incluse în mod specific în rezumatul planului de management ce va
fi fãcut public.
9.4.
Monitorizarea anualã va evalua eficienþa mãsurilor luate pentru
menþinerea ºi ameliorarea atributelor de conservare.
PRINCIPIUL 10 Plantaþiile
FSC defineºte plantaþia ca fiind „o suprafaþã de pãdure care a pierdut principalele caracteristici ºi elemente cheie ale ecosistemelor native, rezultatã prin intevenþie
antropicã de orice naturã (ex: plantare, însãmânþare, diverse tratamente silviculturale
etc.)”. [FSC-STD-01-002]
Planificarea ºi managementul plantaþiilor se va face în concordanþã
cu principiile ºi criteriile enumerate mai sus precum ºi cu cele prevãzute la Prin-
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cipiul 10. Plantaþiile asigurã o multitudine de beneficii sociale ºi economice ºi
contribuie la satisfacerea necesitãþilor de produse forestiere dar, totodatã, trebuie
sã se integreze în managementul pãdurilor naturale, sã asigure reducerea presiunii asupra acestora ºi sã promoveze refacerea ºi conservarea lor.
10.1. Obiectivele de management ale plantaþiilor, inclusiv conservarea ºi
refacerea pãdurilor naturale vor fi explicit mentionate în planurile de amenajare
ºi implementate în practica forestierã.
10.2. La elaborarea proiectului tehnic ºi la înfiinþarea plantaþiilor se va þine
cont de necesitatea protejãrii, refacerii ºi conservãrii pãdurilor naturale, astfel
încât sã se diminueze presiunea asupra acestora.
La proiectarea lucrãrilor de plantaþii se vor avea în vedere: existenþa coridoarelor pentru vânat, protejarea malurilor apelor curgãtoare precum ºi crearea unui
mozaic de arborete de diverse vârste ºi perioade de rotaþie ale acestora, conform
planurilor de management. De asemenea, dimensiunile ºi modul de amplasare
a plantaþiilor vor þine cont de caracteristicile arboretelor naturale aflate în zona
respectivã.
10.3. Este de preferat sã se promoveze diversitatea compoziþionalã a arboretelor, în scopul asigurãrii viabilitãþii economice, ecologice ºi sociale. Aceastã
diversitate se referã la mãrimea ºi amplasarea plantaþiilor în spaþiu, numãrul speciilor ºi structura lor geneticã, structura pe clase de varstã.
10.4. Speciile de plantat vor fi alese în funcþie de gradul lor de adaptare la
mediul specific ºi la obiectivele de management. În scopul creºterii diversitãþii
biologice, în cazul instalãrii unei plantaþii sau a refacerii ecosistemelor degradate,
speciile autohtone sunt de preferat în comparaþie cu speciile alohtone. Acestea
din urmã vor fi folosite doar în cazul în care performanþelor lor sunt superioare
celor ale speciilor autohtone ºi vor fi atent monitorizate pentru a se detecta toate
cazurile de uscare anormalã, boli, atacuri de insecte cu impact ecologic defavorabil.
10.5. În funcþie de mãrimea plantaþiei, o porþiune a acesteia va fi condusã
astfel încât sã se refacã vegetaþia naturalã specificã zonei.
10.6. Se vor lua mãsuri pentru ameliorarea sau cel puþin menþinerea structurii, fertilitãþii ºi activitãþile biologice a solului. Tehnicile de exploatare ºi volumul de masã lemnoasã recoltat, activitãþile de construcþii ºi întreþinere de drumuri
forestiere precum ºi speciile folosite nu trebuie sã ducã la destructurarea solului
sau la efecte adverse privind calitatea ºi cantitatea apei, sau devierea cursurilor de
apã.
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10.7. Se vor lua mãsuri pentru prevenirea ºi combaterea atacurilor de
dãunãtori, a bolilor, incendiilor ºi apariþiei de specii invadante. Combaterea
integratã va fi principala formã de luptã contra agenþilor patogeni, cu accent
pe prevenire ºi metode de control biologic, evitându-se pe cât posibil utilizarea
substanþelor chimice ºi a fertilizanþilor. În managementul plantaþiilor se vor face
toate eforturile pentru evitarea utilizãrii pesticidelor ºi fertilizanþilor, inclusiv în
pepiniere. Utilizarea substanþelor chimice este de asemenea precizatã în criteriile
6.6. ºi 6.7.
10.8. În funcþie de extinderea ºi diversitatea operaþiunilor, monitorizarea
plantaþiilor va include evaluãri regulate asupra impactului ecologic ºi economic
(regenerãri naturale, efecte asupra resurselor de apã ºi fertilitãþii solului, impactului asupra nivelului de trai al comunitãþilor) precum ºi a celorlalte aspecte
prevãzute în principiile 8, 6 ºi 4. Se vor introduce specii noi pe scarã largã doar în
situaþia în care experienþa localã a dovedit cã acestea sunt bine adaptate la zona
respectiva, nu sunt invadante ºi nu au impact ecologic negativ asupra ecosistemului. Se va acorda atenþie specialã aspectelor sociale referitoare la achiziþiile de
terenuri pentru plantaþii, în special protejarea drepturilor privind proprietatea ºi
modul de utilizare a terenurilor.
10.9. Plantaþiile constituite dupa luna noiembrie 1994 pe suprafeþe ce au
fost acoperite de vegetaþie forestierã naturalã, nu vor putea fi in mod normal
certificate. Certificarea va fi acordatã doar în situaþiile în care managerul sau
deþinãtorul terenului dovedeºte faptul cã nu este responsabil în mod direct sau
indirect pentru astfel de modificari.
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ANEXA 2. LISTA ORGANISMELOR DE CERTIFICARE
ACREDITATE FSC
BM TRADA Certification Ltd (TT)
Mr. Alasdair McGregor
Stocking Lane, Hughenden Valley, High Wycombe, Bucks HP14 4ND
United Kingdom
Tel: +44 (0) 1494 569700
Fax: + 44 (0) 1494 565487
E-mail: amcgregor@bmtrada.com
Website: www.bmtrada.com
Obiectul activitãþii: Certificarea lanþului de custodie
Bureau Veritas Certification – Eurocertifor (BV) (former BVQI)
Mr. Nicolas Barri?re
60 avenue du Général de Gaulle - Puteaux
92046 Paris La Défense Cedex
France
Tel: + 33 1 41 97 02 05
Fax: +33 1 41 97 02 04
Email: nicolas.barriere@fr.bureauveritas.com
Website: www.certification.bureauveritas.fr/com
Obiectul activitãþii: Certificarea managementului forestier ºi a lanþului de
custodie
CTBA (please refer to Technological Institute FCBA)
Certiquality (CQ)
Mr. Achille Napolitano
Via G. Giardino, 4, 20123 Milano
Italy
Tel : +39 02 86 968 638
Fax : +39 02 80 691 718
E-mail: a.napolitano@certiquality.it
Website: www.certiquality.it
Obiectul activitãþii: Certificarea lanþului de custodie
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Control Union Certifications B.V. (CU) (former SKAL International)
Mr. Johan Maris
P.O. Box 161, Zwolle AD 8000
The Netherlands
Tel: + 31 38 426 01 00
Fax: + 31 38 423 70 40
E-mail: jmaris@controlunion.com
Website: www.controlunion.com
Obiectul activitãþii: certificarea managementului forestier ºi a lanþului de
custodie
Det Norske Veritas Certification AB (DNV)
Mr. Anders Wingqvist
General Manager, DNV Sweden
Box 6046,
171 06 SOLNA
Sweden
Tel.: +468 587 942 64
Fax: +468 651 7043
E-Mail: Anders.Wingqvist@dnv.com
Website: www.detnorskeveritas.se
Obiectul activitãþii: Certificarea lanþului de custodie
EuroPartner (EP)
Mr. Mikhail Knysh
Zagorodny pr. 12 office 1
St. Petersburg,
Russia 191002
Tel: + 7 (812) 315 8773
Fax: + 7 (812) 336 7267
E-mail: mailbox@europartner.ru
Website: www.europartner.ru
Obiectul activitãþii: Certificarea managementului forestier ºi a lanþului de
custodie
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Technological Institute FCBA (earlier called CTBA)
Mr. Philippe Ferro
10, Avenue de Saint-Mandé., Paris 75012
France
Tel: +33 1 40 19 48 76 / + 33 6 75 79 13 89
Fax:+33 1 44 74 65 21
Email: philippe.ferro@fcba.fr
Website: http://www.fcba.fr
Obiectul activitãþii: Certificarea lanþului de custodie, limitatã la 32 de þãri
cu limba franceza oficialã
Fundación Vida para el Bosque a.c. (VIBO)
Mr. Walter Bishop Velarde
Pino Suarez 436 A Ote
Zona Centro 34000
Durango Durango
México
Tel: + 52 618 827 5940
Fax: + 52 618 827 5940
Email: bosquevibo@yahoo.com
Website: www.bosquevibo.org.mx
Obiectul activitãþii: certificarea managementului forestier ºi certificarea
lanþului de custodie
GFA Consulting Group GmbH (GFA)
Mr. Carsten Huljus
Eulenkrugstrasse 82, Hamburg 22359
Germany
Tel: + 49 40 6030 6140
Fax: + 49 40 6030 6149
E-mail: certification@gfa-group.de
Website: www.gfa-certification.de
Obiectul activitãþii: Certificarea managementului forestier ºi a lanþului de
custodie
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Istituto per la Certificazione e i Servizi per le Imprese dell’ Arredamento
e del Legno (ICILA)
Ms. Maria Rita Gallozzi
Via Braille 5, Lissone (Milano)
I-20035 Italy
Tel: + 39 039 3300 232 ext. 207
Fax: + 39 039 3300 230
E-mail: mariarita.gallozzi@icila.org
Website: www.icila.org
Obiectul activitãþii: Certificarea managementului forestier ºi a lanþului de
custodie
Institut für Marktökologie (IMO)
Mr. Thomas Papp-Vary
Weststr. 51, Weinfelden CH-8570
Switzerland certificates in Chile, as of 22nd September 2006
Tel: + 41 71 626 0 628
Fax: + 41 71 626 0 623
E-mail: forest@imo.ch
Website: www.imo.ch
Obiectul activitãþii: Certificarea managementului forestier ºi a lanþului de
custodie
Organism suspendat
KPMG Forest Certification Services Inc. (KF)
Mr. Dave Bebb
Box 10426 777 Dunsmuir Street, Vancouver BC V7Y 1K3
Canada
Tel: + 1 604-691-3495
Fax: + 1 604 691 3031
E-mail: dbebb@kpmg.ca
Website: www.kpmg.ca
Obiectul activitãþii: Certificarea managementului forestier ºi a lanþului de
custodie
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LGA InterCert GmbH (IC)
Mr. Klaus Schatt
Tillystrasse 2
Nürnberg 90431
Germany
Tel: +49-91-1655-4160
Fax: +49-91-1655-4170
Email: klaus.schatt@intercert.lga.de
Website: www.lga-intercert.com
Obiectul activitãþii: Certificarea lanþului de custodie
Scientific Certification Systems (SCS)
Dr. Robert Hrubes
2200 Powell Street, Suite 725, Emeryville California 94608
United States
Tel: + 1 510 452 8007
Fax: + 1 510 452 8001
E-mail: rhrubes@scscertified.com
Website: www.scscertified.com
Obiectul activitãþii: Certificarea managementului forestier ºi a lanþului de
custodie
QUALIFOR, SGS South Africa (SGS)
Mr. Gerrit Marais
Unit 5 Mifa Park, 399 George Rd., Randjespark, Midrand
P.O. Box 5472, Halfway House 1685, Johannesburg
South Africa
Tel: +27 11 6521441
Fax: +27 11 6521403
E-mail: Gerrit.Marais@sgs.com
Website: www.qualifor.sgs.com
Obiectul activitãþii: Certificarea managementului forestier ºi a lanþului de
custodie
Organism suspendat
SKAL International (please refer to Control Union)
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SmartWood, Rainforest Alliance (SW)
Mr. Richard Donovan
Goodwin-Baker Building, 65 Millet Street, Richmond Vermont 05477
United States
Tel: + 1 802 434 5491
Fax: + 1 802 434 3116
E-mail: info@ra.org
Website: www.smartwood.org
Obiectul activitãþii: Certificarea managementului forestier ºi a lanþului de
custodie
Woodmark, Soil Association (SA)
Mr. Kevin Jones
South Plaza, Marlborough Street,
Bristol BS1 3NX
United Kingdom
Tel: + 44 (0)117 914 2435
Fax: + 44 (0)117 314 5001
E-mail: wm@soilassociation.org
Website: www.soilassociation.org/forestry
Obiectul activitãþii: Certificarea managementului forestier ºi a lanþului de
custodie
Swiss Association for Quality and Management Systems (SQS)
Mr. Alfred Urfer.
Bernstrasse 103. P.O Box 686, Zollikofen CH-3052
Switzerland
Tel: +41 31 910 35 35
Fax: +41 31 910 35 45
E-mail: alfred.urfer@sqs.ch
Website: www.sqs.ch
Obiectul activitãþii: Certificarea managementului forestier ºi a lanþului de
custodie
Data: 10.05.2008
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ANEXA 3. SUPRAFAÞA TOTALÃ DE PÃDURE CERTIFICATÃ
FSC ÎN FUNCÞIE DE CONTINENTE LA DATA 01.04.2008

Sursa www.fsc.org. Accesare la data de 10.05.2008
Suprafaþa totalã certificatã FSC: 103.456.399 ha
Numãr de þãri: 79
Numãr de certificate FSC: 933
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ANEXA 4. EVOLUÞIA SUPRAFEÞEI CERTIFICATE FSC PE
TIPURI DE PÃDURI LA DATA DE 19.12.2007

Sursa www.fsc.org. Accesare la data de 10.05.2008.
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ANEXA 5. SUPRAFAÞA CERTIFICATÃ ŞI NUMÃRUL DE
CERTIFICATE FSC PE ÞÃRI LA DATA DE 14.04.2008

Sursa www.fsc.org . Accesare la data de 10.05.2008
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