SOIL ASSOCIATION CERTIFICATION LTD.
Despre noi:
Soil Association Certification Ltd., a fost constituit in anul 1946, in
Marea Britanie fiind unul dintre primele Organisme de Certificare din
lume, care a primit acreditare Forest Stewardship Council® (FSC®). In
prezent, peste noua milioane de hectare de padure din peste 30 de tari din Europa, Asia, Africa si
America (Nord si Sud), au fost certificate de catre organismul nostru de certificare.
Soil Association a obtinut acreditare pentru certificarea Managemntului Forestier si a Lantului de
Custodie si pentru sistemul the Programme for the Endorsement of Forest Certification™ (PEFC™).
Pentru a imbunatati calitatea serviciilor noastre si a face cat mai accesibil procesul de certificare in
intreaga lume, lucram cu auditori locali sau asociati.
In Romania, Soil Association Certification Ltd. este principalul organism de certificare avand cele
mai multe certificate FSC emise, atat pentru management forestier (14 certificate) cat si pentru lant de
custodie si lemn controlat (peste 130 certificate)
Servicii oferite:
v Certificarea Managementului Forestier
Organismul nostru de certificare efectueaza audituri de pre-evaluare si evaluare principala in vederea
obtinerii certificatului FSC (Forest Stewardship Council) de catre proprietarii si/sau administratorii de
paduri private sau de stat. In prezent, in Romania peste 2,5 milioane de hectare de padure au fost
certificate de catre noi.
v Certificarea Lantului de Custodie
Auditorii nostri verifica respectarea standardeler pe lant de custodie FSC sau PEFC, standarde care
permit companiilor sa eticheteze produsele pe care le prelucreaza sau comercializeaza cu logo FSC
sau PEFC . Oferim fie certificare unica la standardele FSC sau PEFC fie certificare comună la un pret
competitiv pentru ambele scheme.
v Due diligence
Incepand cu anul 2015, Soil Association Certification Ltd. a fost acreditat de catre Comisia Europeana
ca Organizatie de Monitorizare, avand astfel posibilitatea sa venim in sprijinul partenerilor nostri cu
propriul sistem “due diligence”. Due diligence este obligatoriu conform Regulamentului 995/2010 al
Uniunii Europene pentru acele firme (numite operatori), care comercializeaza pentru prima oara pe
spatiul Uniunii Europene produse din lemn sau derivate. Primele sisteme due diligence au fost deja
livrate pentru partenerii nostril incepand cu luna Martie 2015.
Date de contact
Website: www.soilassociation.org
E-mail: wm@soilassociation.org
Telefon +44 (0) 117 914 2435
Fax: +44 (0) 117 314 5001
Soil Association Woodmark
South Plaza
Marlborough Street
Bristol BS1 3NX
United Kingdom

ASOCIATIA PENTRU CERTIFICARE FORESTIERA

Despre noi
Asociatia pentru Certificare Forestiera (ACF) este o organizatie
independenta, neguvernamentala si non-profit infiintata in aprilie 2009 in Brasov cu sprijinul World
Wide Fund for Nature Danube - Carpathian Programme.
Scop
Scopul Asociatiei pentru Certificarea Forestiera (ACF) il reprezinta promovarea managementului
forestier responsabil, a sistemelor de certificare forestiera credibile, ce contribuie la gospodarirea
padurilor in mod corespunzator din punct de vedere ecologic, cu beneficiu social si viabil economic,
conservarea mediului natural si a proceselor ecologice din Romania.
Experienta si servicii oferite
v Sprijin in elaborarea documentatiei (consultanta) pentru ocoale silvice si societati care doresc
obtinerea certificatului FSC pentru management forestier sau lant de custodie. Consultantii nostril
au oferit sprijin in vederea obtinerii de certificate FSC unui numar de peste 150 de societati si
ocoale silvice.
v Cursuri de instruire pentru factorii interesati si detinatorii de certificate in sistem FSC si PEFC sau
implementarea Regulamentului Uniunii Europene 995/2010 (inclusiv due diligence)
v Acreditarea din partea FSC International in 2012 pentru a facilita procesul de Elaborare a
Evaluarii de Risc pentru Lemn Controlat FSC in Romania. Evaluarea de Risc pentru Lemn
Controlat in Romania a fost aprobata de catre FSC International in 2013 si este obligatorie de
implementat de toate ocoalele silvice sau societati, care doresc sa amestece sau sa vanda lemn cu
declaratia FSC Controlled Wood.
v Acreditarea din partea FSC International pentru a facilita procesul de elaborare a Standardului
National pentru Management Forestier in Romania.
v Implementarea a cinci proiecte cu buget total de peste 500 mii euro cu tematice legata de
certificarea FSC

Date de contact
Website: www.certificareforestiera.ro
Telefon: + 40 740 300 616
E-mai: acf@certificareforestiera.ro
Brasov, Str. Graurului, nr. 15, Bl. E6, Et. 6, Ap. 47
Jud. Brasov, Romania

