
Anexa B Cerinte minime pentru consultarea factorilor interesati 

 
	

1 La efectuarea unui proces de consultare, acesta trebuie implementat 
corespunzator dimensiunii si nivelului de operare al organizatiei, pe baza 

urmatoarelor aspecte: 
	

1.1 Identificarea factorilor interesati: Organizatia trebuie sa identifice acei factori 

afectati  si interesati de activitatile de management forestier al furnizorilor si riscul 
identificat, cuprinzand grupurile de factori interesati prevazute mai jos. 
	

1.2 Anuntarea factorilor interesati: Factorii interesati identificati trebuie sa primeasca 

invitatia de participare la consultare cu cel putin sase (6) saptamani inainte de 
activitatea de management care face obiectul consultarii. Organizatia trebuie sa 

utilizeze mijloace eficiente pentru informarea factorilor interesati, folosind tehnici 

de consultare corespunzatoare din punct de vedere cultural in limba vorbita de 
acestia. Partenerul de retea FSC trebuie de asemenea informat, daca exista. 

	

NOTA: Tehnicile pot cuprinde: intalniri fata in fata, contactare personala prin telefon, 
email, sau scrisoare, anunt publicat in presa nationala si/sau locala si pe paginile 

web corespunzatoare, anunturi la postul de radio local, sau aviziere locale 

obisnuite. 
	

1.3 Consultarea factorilor interesati: Toti factorii interesati identificati trebuie sa aiba 

acces la informatiile relevante pentru problema in consultare cu cel putin sase (6) 
saptamani inainte de activitatea de management care face obiectul consultarii. 

Organizatia trebuie sa excluda numai acele informatii care sunt considerate 

confidentiale. Factorilor interesati li se va cere sa isi dea consimtamantul pentru 
publicarea comentariilor lor. 

	

NOTA: Exemple de tehnici de consultare: organizarea de intalniri individuale sau in grup, 

interviu telefonic structurat, contactare prin posta sau posta electronica solicitand 
comentarii scrise la un set prestabilit de intrebari specifice. 

	

1.4 Raspunsul factorilor interesati: In interval de saizeci (60) de zile de la incheierea 

perioadei de consultare, organizatia trebuie sa raspunda tuturor factorilor interesati 

care au participat la procesul de consultare, explicand cum au fost luate in 
considerare comentariile acestora. 

 

1.5 Evidentele consultarii: Organizatia trebuie sa tina evidente /dovezi ale procesului 

de consultare, inclusiv lista cu factorii interesati consultati si comentariile furnizate 
si dovezi ca respectiva consultare s-a desfasurat in conformitate cu cerintele din 

prezentul standard. 
	

2 Organizatia trebuie sa elaboreze un rezumat al procesului de consultare care 
trebuie sa cuprinda: 

	

a) Suprafetele pentru care a fost efectuata consultarea factorilor interesati (ex. date 

geo-referinta, stat, provincie, unitatea furnizoare); 
	

b) O lista cu grupurile de factori interesati invitati de organizatie sa participe la 

consultare; 
	

c) Un rezumat al comentariilor primite de la factorii interesati. Pentru publicarea 
comentariilor trebuie acordul prealabil al factorilor interesati consultati, iar 

comentariile nu trebuie asociate cu informatii ce pot duce la identificarea factorilor 

interesati; 
	

d) O descriere a modului in care organizatia a luat in considerare comentariile 

factorilor interesati; 
 

e) Explicatia organizatiei privind concluzia ca materialul provenit din aceste suprafete 

poate fi utilizat ca material controlat sau vandut cu declaratia de Lemn controlat 
FSC. 

	



NOTA: Rezumatul procesului de consultare este cuprins in rezumatul public al procesului 

de certificare, in conformitate cu Sectiunea 6 din prezentul standard. 
	

3 Factori interesati care reprezinta interesele enumerate mai jos, care sunt relevanti, 

si in conformitate cu riscul identificat, trebuie sa fie identificati si anuntati in timpul 
procesului de consultare. Fiecare grup specificat poate fi reprezentat de un numar 

nelimitat de reprezentanti, cu conditia unei reprezentari echilibrate a aportului din 
timpul consultari. Lista nu este atotcuprinzatoare si orice alte grupuri de factori 

interesati relevanti pentru procesul de certificare trebuie identificate si anuntate. 
	

3.1 Interese economice 
	

a) Proprietari de paduri si/sau manageri de paduri cu suprafete mari, 

mijlocii si reduse si de paduri cu intensitate mare, mijlocie si redusa de 

gospodarire; 
	

b) Companii de exploatare (inclusiv furnizori de bustean); 
	

c) Reprezentanti ai lucratorilor forestieri si ai industriilor forestiere; 
	

d) Detinatori de certificate FSC. 
	

3.2 Interese sociale  
	

a) ONG-uri implicate in sau interesate de aspectele sociale ale 

gospodaririi padurii si de alte operatiuni aferente; 
	

b) Lucratori forestieri; 
	

c) Sindicate internationale, nationale si locale; 
	

d) Reprezentanti ai comunitatilor locale implicate in sau interesate de 

gospodarirea padurii, inclusiv cele relevante pentru VRC 5 si 6; 
	

e) Reprezentanti ai Populatiilor indigene si/sau traditionale (daca exista 

si/sau detin drepturi), inclusiv cele relevante pentru VRCs 5 si 6; 
	

f) Reprezentanti ai intereselor recreationale. 
	

3.3 Interese de mediu  
	

a) ONG-uri implicate in sau interesate de aspectele  de mediu ale 

gospodaririi padurii. Consultarea trebuie sa urmareasca urmatoarele 
domenii de interes si compentente: 

	

- Diversitate biologica 
	

- Apa si sol 
	

- VRC 1-4 
	

b) Reprezentanti ai comunitatilor locale si ai ai Populatiilor indigene (VRC 5 si 6). 
	

3.4 Organisme de certificare acreditate de FSC active in tara respectiva 
	

3.5 Agentii nationale si statale pentru paduri  
	

3.6 Experti cu competenta in categoriile de lemn controlat 

	

3.7 Institute de cercetare si universitati  
	

3.8 Birouri regionale FSC, parteneri in reteaua FSC, Grupuri de lucru inregistrate 

pentru elaborarea de standarde si grupuri de lucru ENR din regiune.



	


