
Anexa E Indrumari pentru elaborare si exemple de masuri de 
control (informativ) 

 
	

1 Masurile de control trebuie elaborate pe baza modului in care organizatia identifica 

riscul in cadrul operatiunilor sale si a nivelului de risc acceptat (in conformitate cu 

cerintele) in conditiile specifice in care opereaza organizatia. 
	

2 Pot fi stabilite masuri de control diferite pentru diferitele structuri de proprietate, 
diferitele grupuri de furnizori, diferitele tipuri de detinatori de certificate (ex. 

producatori primari vs. producatori secundari, celuloza vs. lemn rotund), etc1. 
	

3 Masurile de control implementate depind de tipul de risc potential. 

Reducerea unor riscuri necesita verificarea prin vizite in teren in unitatile de 

exploatare, controlul documentelor, sau ambele. 
	

4 Masurile de control pot fi insotite de mijloace de verificare care sa demonstreze 
faptul ca sunt corespunzatoare si/sau eficiente (ex. inregistrari/evidente, 

documente, harti, vizite in teren, interviuri, etc.). 
 

5 Este recomandabil ca masurile de control sa respecte conceptul SMART 

(specifice, masurabile, realizabile, relevante si tangibile), cand este cazul: 
 

Specifice: Masurile de control trebuie sa descrie una sau mai multe actiuni 
necesare pentru reducerea riscului; 

	

Masurabile: Masurile de control trebuie sa specifice rezultate sau niveluri (adica 
praguri) de performanta masurabile prin evaluare. Nivelul de performanta cerut 

trebuie sa fie clar. 
	

Realizabile: Masurile de control nu trebuie sa contina elemente care nu pot fi 
implementate in sistemul organizatiei; 

	

Relevante: Masurile de control trebuie sa cuprinda numai acele elemente care 

contribuie la reducerea (riscului); 
	

Tangibile: Masurile de control trebuie sa fie redactate in limbaj clar si coerent, fara 

elemente subiective. Utilizarea unor expresii cum ar fi ‘substantial’, 
‘corespunzator’, ‘a reduce, ‘cand este posibil’, ‘amanuntit’ sau ‘cel mai bun 

disponibil’ ar trebui evitate. 
	

6 Rezultatul unei masuri de control ar trebui sa indice cum acea masura de control 

reduce riscul sau permite confirmarea ca riscul a fost redus. In unele cazuri 
rezultatul dorit va fi implicit chiar in masura de control (vezi Tabel B). In alte situatii, 

poate fi declarat separat. Pentru un exemplu concret, vezi Caseta 4. 
 

7 Exemple generale de actiuni care pot fi intreprinse ca masuri de control sunt 

prezentate mai jos. Pentru exemple concrete de masuri de control pentru 

indicatorii individuali ai evaluarii riscului, vezi Tabel B. 
	

a) Consultarea factorilor interesati; 
	

b) Angajarea expertilor; 
	

c) Verificarea documentelor; 
	

d) Audituri ale lanturilor de aprovizionare; 
	

e) Verificarea in teren la nivelul unitatii furnizoare sau al parchetului furnizorului; 
	

																																																								

	



f) Verificare facuta de o terta parte, cu specificarea partilor necesare si metode 

de verificare acceptabile /exemplare; 
	

g) Teste pentru confirmarea speciei si/sau provenientei, cum ar fi teste ADN, 
testare cu izotopi si testarea fibrelor lemnoase (ex. pentru confirmarea 

provenientei speciilor din CITES); 
	

h) Contracte cu forta obligatorie privitoare la reducerea riscului (ex. angajamente 

de respectare a procedurilor, dreptul de audit in orice moment, obligatia de a 
da informatii intr-un anumit interval de timp) incheiate cu furnizori si sub-

furnizori; 
	

i) Instruirea furnizorilor si sub-furnizorilor in reducerea riscurilor si consolidarea 

capacitatilor acestora; 
	

j) Excluderea furnizorilor. 
	

	

Caseta 4: Stabilirea masurilor de control (exemplu) 
	

Indicator evaluat ca 
risc specificat 

	

(in evaluarea 

riscului) 

2.2 Drepturile lucratorilor sunt respectate, inclusiv cele 
precizate in Principiile si Drepturile fundamentale la 
locul de munca ale OIM (FSC-PRO-60-002a Cadrul 

FSC pentru Evaluarea nationala a riscului). 

Precizarea riscului 
	

(in evaluarea 

riscului) 

Discriminarea femeilor in practicile de munca prin 
decalaje de salarizare a femeilor si barbatilor care 

ocupa pozitii egale de angajare, dovedite prin 

documente. 

Masura 

corespunzatoare 

necesara 

Consultarea factorilor interesati 

Masura de control 
cu efectul/rezultatul 

dorit 

Consultarea factorilor interesati confirma ca nu exista 
o discriminare a femeilor de furnizori (NOTA: daca 

este imposibil de confirmat ca nu exista discriminare, 

stabilirea si si implementarea unei /unor  alte masuri 

de control trebuie efectuata). 

	

	

Table B. Exemple de masuri de control pentru ‘risc specificat’ pentru indicatorii specifci 
de risc (RAI –Indicator de evaluare a riscului conform FSC-PRO-60-002a Cadrul FSC 
pentru Evaluarea nationala a riscului). 

 
RAI Exemple de masuri de control 

1.1 Registrul cadastral trebuie sa confirme dreptul de proprietate si valabilitatea titlului de proprietate.  

Autoritatile fiscale trebuie sa confirme valabilitatea inregistrarii in scopuri fiscale. 
Registrul comertului prezinta dovezi de autorizatii de functionare valabile pentru operatiuni in
jurisdictie. 
In suprafetele in care exista conflicte privitoare la dreptul de proprietate, consultarea cu vecinii, 
comunitatile locale si alti factori aduce dovezi ca drepturile de proprietate asupra terenului sunt 
clare. 

Consultarea factorilor interesati asigura dovezi ca inregistrarea intreprinderii de management 
forestier a fost facuta prin procedeele prevazute de lege. 
Consultarea factorilor interesati asigura dovezi ca statutul legal al operatiunii sau drepturile de
desfasurare a activitatilor stabilite nu fac obiectul unor ordine judecatoresti sau al altor decizii legale 
de incetare a activitatii. 
Contractul de management sau alte acorduri incheiate cu proprietarul trebuie sa precizeze drepturi
clare de management. 
Trebuie sa existe documente valabile de inregistrare a afacerii. 

Emiterea drepturilor legale si inregistrarea trebuie facute publice inainte de inceperea oricaror 
activitati in unitatile furnizoare. 



pr egal punz pent
concesionare. Trebuie sa existe acorduri valabile de licente de concesionare. 
Procesul pentru obtinerea licentelor de concesionare trebuie sa fie un proces deschis 
si transparent, bazat pe criterii clare si limitat la organizatii eligibile. 
Consultarea factorilor interesati asigura dovezi ca au fost urmate procedurile legale 
pentru obtinerea licentelor de concesionare. 
Inspectiile in parchetele de exploatare trebuie sa confirme ca exploatarea are loc in 
limitele proprietatii (inclusiv taierea, transportul si locul de depozitare, dupa scoaterea 
materialului)

1.3 Trebuie sa existe amenajamente silvice aprobate pentru unitatea furnizoare unde are 
loc exploatarea. 
Amenajamentele silvice trebuie sa cuprinda toate informatiile si procedurile cerute de 
lege. 
Trebuie sa existe planuri anuale de operare sau exploatare aprobate de autoritatile cu 
competenta legala. 
Planurile anuale de operare sau exploatare trebuie sa cuprinda toate informatiile si 
procedurile in conformitate cu toate cerintele legale. 
Continutul planurilor anuale de operare sau exploatare trebuie sa fie in concordanta cu 
amenajamentele silvice aprobate. 
Planurile de efectuare a operatiunilor de exploatare trebuie facute publice si supuse 
obiectiilor inainte de inceperea operatiunilor, daca asa prevede legea. 
Restrictiile de exploatare trebuie identificate in planurile de management si harti, daca 
asa prevede legea.  
Inventarul exploatarii trebuie efectuat in conformitate cu cerintele legale. 
Verificarile in teren trebuie sa arate ca planurile de exploatare sunt puse in aplicare in 
teren. 
Consultarea factorilor interesati dovedeste ca amenajamentul silvic a fost aprobat in 
conformitate cu prevederile legale. 

1.4 Trebuie sa existe autorizatii de exploatare (autorizatii sau documente similare legale 
care reglementeaza exploatarea resurselor forestiere). 
Limitele de exploatare trebuie sa fie clar definite pe baza hartilor si cantitatilor. 
Autoritatile trebuie sa confirme valabilitatea autorizatiei de exploatare. 
Consultarea factorilor interesati confirma ca autorizatia de exploatare a fost emisa in 
conformitate cu legile si reglementarile in domeniu de autoritatea cu competenta 
legala.  
Inspectia in teren trebuie sa confirme ca exploatarea are loc in limitele precizate in 
autorizatia de exploatare. 
Inspectia in teren trebuie sa confirme ca informatiile despre suprafata, specii, volume 
si alte informatii din autorizatia de exploatare sunt corecte si se incadreaza in limitele 
prevazute de lege. 
Inspectia in teren trebuie sa confirme ca toate restrictiile de exploatare din autorizatia

1.5 Trebuie sa existe chitante pentru plati (redevente pentru exploatare, impozite, taxe de 
exploatare si alte obligatii fiscale). 
Volumele, speciile si calitatile din documentele de vanzare si transport trebuie sa 
corespunda cu taxele platite. 
Clasificarea speciilor, volumelor si calitatilor trebuie sa corespunda cu redeventele si 
taxele platite.  
Aut it til t b i fi t t t l it f t l tit1.6 Documentele de vanzare trebuie sa cuprinda taxele de vanzare aplicabile.  
Trebuie sa existe chitante pentru plata taxelor de vanzare. 
Volumele, speciile si calitatile din documentele de vanzare si transport trebuie sa 
corespunda cu taxele platite. 
Preturile de vanzare trebuie sa fie in conformitate cu preturile pietei. 
Speciile, volumele si calitatile recoltate trebuie sa corespunda cu documentele de 
vanzare. 



1.7 
 

Volumele, speciile si calitatile din documentele de vanzare si transport trebuie sa 
corespunda cu taxele platite. 
Clasificarea speciilor, volumelor si calitatilor trebuie sa corespunda cu redeventele si 
taxele platite.  
Autoritatile trebuie sa confirme ca platile pentru lucrari sunt la zi. 
Exploatarea trebuie efectuata in cadrul limitelor autorizate ale unitatii furnizoare.  
Exploatarea nu este permisa in suprafete in care exploatarea este interzisa prin lege. 
Speciile de arbori sau arborii selectati pentru care este interzisa taierea aflati in 
unitatea furnizoare trebuie enumerati in planurile de operare. 
Restrictiile de exploatare trebuie respectate in teren. 
Speciile de arbori sau arborii selectati pentru care este interzisa taierea aflati in 
unitatea furnizoare trebuie marcati in teren. 
Toate ariile protejate prin lege (inclusiv habitatele speciilor) trebuie cuprinse in planul 
de management sau documentatia aferenta, daca legislatia prevede acest lucru. 
Procedurile stabilite conform legii pentru monitorizarea, gestionarea si protejarea 
speciilor periclitate sau amenintate din unitatea furnizoare trebuie respectate.  

Trebuie respectate reglementarile de protectie a naturii precum cele referitoare la arii 
protejate, zone de conservare, specii protejate si reglementari privind vanatoarea 

1.8 Exploatarea trebuie efectuata in cadrul limitelor autorizate ale unitatii furnizoare.  

Exploatarea nu este permisa in suprafete in care exploatarea este interzisa prin lege. 
Speciile de arbori sau arborii selectati pentru care este interzisa taierea in unitatea 
furnizoare trebuie enumerati in planurile de operare. 
Restrictiile de exploatare trebuie respectate in teren. 

Speciile de arbori sau arborii selectati pentru care este interzisa taierea aflati in 
unitatea furnizoare trebuie marcati in teren. 

1.9 Toate ariile protejate prin lege (inclusiv habitatele speciilor) trebuie cuprinse in planul 
de management sau documentatia aferenta, daca legislatia prevede acest lucru. 
Procedurile stabilite conform legii pentru monitorizarea, gestionarea si protejarea 
speciilor periclitate sau amenintate din unitatea furnizoare trebuie respectate. 

Trebuie respectate reglementarile de protectie a naturii precum cele referitoare la arii 
protejate, zone de conservare, specii protejate si reglementari privind vanatoarea. 

1.10 Trebuie sa existe Evaluari ale impactului de mediu si/sau social, aprobate de  aprobate 
de autoritatea cu competenta legala daca asa prevede legea. 
Cerintele pentru monitorizarea mediului trebuie indeplinite. 
Restrictiile de mediu cum ar fi cerintele referitoare la deteriorarea solului, zone tampon, 
arbori selectati pentru pastrare, limitari sezonale, etc., trebuie respectate in teren. 

1.11 Cerintele de securitate si sanatate la locul de munca trebuie respectate de intregul 
personal implicat in activitati de exploatare. 
Discutiile cu angajatii si contractantii trebuie sa confirme ca echipamentul de protectie 
prevazut de lege este impus/furnizat de organizatie. 

1.12 Persoanele implicate in activitati de exploatare trebuie sa fie angajate in baza unui 
contract oficial, daca asa prevede legea. 
Persoanele implicate in activitati de exploatare trebuie sa aiba asigurare obligatorie. 

Persoanele implicate in activitati de exploatare trebuie sa aiba certificatele de 
competenta prevazute pentru functia lor. 
Personalul implicat in activitati de exploatare va primi cel putin salariul minim stabilit 
prin lege. 

Salariile trebuie sa fie platite oficial si trebuie declarate de angajator in conformitate cu 
cerintele pentru personalul implicat in activitati de exploatare. 
Trebuie sa se respecte varsta minima pentru intregul personal implicat in activitati de 
exploatare. Trebuie sa se respecte varsta minima pentru intregul personal implicat in 
operatiuni periculoase. 

1.13 Consultarea factorilor interesati aduce dovezi ca drepturile cutumiare sunt respectate 
in activitatile de exploatare. 

Angajarea de experti pentru a stabili obligatiile legale specifice privitoare la drepturile 
civile si cutumiare si pentru a se asigura consultarea legislatiei curente in vigoare (cu 
cele mai recente amendamente) si a analiza deciziile judecatoresti relevante pentru 
interpretarea obligatiilor legale. 

1.14 Consultarea factorilor interesati aduce dovezi ca cerintele legale referitoare la FPIC 
sunt respectate cu privire la drepturile de gospodarire a padurii. 
Angajarea de experti pentru a stabili obligatiile legale specifice privitoare la drepturile 
civile si cutumiare si pentru a se asigura consultarea legislatiei curente in vigoare (cu 
cele mai recente amendamente) si a analiza deciziile judecatoresti relevante pentru 
interpretarea obligatiilor legale. 



1.15 Consultarea factorilor interesati aduce dovezi ca drepturile stabilite prin lege ale 
populatiilor indigene sau traditionale nu sunt incalcate. 

Angajarea de experti pentru a stabili obligatiile legale specifice privitoare la drepturile 
civile si cutumiare si pentru a se asigura consultarea legislatiei curente in vigoare (cu 
cele mai recente amendamente) si a analiza deciziile judecatoresti relevante pentru 
interpretarea obligatiilor legale. 

1.16 Produsele trebuie clasificate corect (specii, cantitati, calitati, etc.) in documentele de 
vanzare, declaratiile vamale si orice alte documente prevazute prin lege. 

1.17 Speciile si tipurile de produse trebuie comercializate legal.  

Trebuie sa existe autorizatiile necesare pentru comercializare si documentatia aferenta. 

1.18 Daca in tara furnizorului sau sub-furnizorului este ilegal, produsele nu trebuie sa fi fost 
comercializate prin tari cunoscute ca ‚paradise fiscale’. 
Nu sunt permise operatiuni ilegale in raport cu preturile de transfer. 

1.19 Achizitiile de lemn controlat trebuie sa se desfasoare in conformitate cu cadrul legal 
identificat pentru respectiva suprafata. 

Produsele trebuie sa fie corect clasificate (tip, cod vamal, specii, cantitati, calitati, etc.). 
Trebuie sa existe toate autorizatiile de import si export necesare. 

1.20 Toate comercializarile transfrontaliere de specii aflate pe listele CITES trebuie sa fie 
documentate si insotite de certificatele de export, import si re-export necesare, emise 

de autoritatile competente (Autoritatile de Management CITES). 

2.1 Organizatia nu este implicata in comercializarea lemnului conflictual. 

Documentele privind provenienta trebuie sa confirme ca produsele forestiere nu provin 
din suprafete cu lemn conflictual. 

2.2 Verificarea in teren in conformitate cu cerintele pentru lemn controlat categoria 2 din 
standardul FSC-STD-30-010. 

Interviuri cu conducerea si lucratorii pentru a evalua constientizarea legislatiei 
privitoare la munca si respectarea si reglementarilor. 
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2.3 Consultarea factorilor interesati aduce dovezi ca exploatarea se efectueaza cu 
respectarea drepturilor sociale. Aceasta include comunitatile care depind de paduri si 
societatea civila, precum si ONG-uri nationale si internationale care monitorizeaza 
situatia drepturilor sociale in suprafata respectiva. [Exemple de consultare a factorilor 
interesati:metode de consultare activa cum sunt cele din Proiectul Santa Catarina 
pentru Managementul Resurselor Naturale si Reducerea Saraciei Rurale (Brazil)

2
: 

Acest proiect utilizeaza metode inovative de consultare pe baza expertilor facilitatori 
familiarizati cu comunitatile care sunt consultate.] 
Verificarea in teren in conformitate cu cerintele pentru lemn controlat categoria 2 din 
standardul FSC-STD-30-010. 

Acord scris (inclusiv Protocol cu Comunitatea
3
) si/sau alte mijloace de a demonstra ca 

a fost dat consimtamantul FPIC. 
Protocoalele cu comunitatile sunt puse in aplicare (confirmand, de ex. ca a fost dat 
consimtamantul FPIC). [Exemple de implementare a protocoalelor cu comunitatile: 
Natural  Justice [=justitie nepartinitoare] (Avocati pentru Comunitati si Mediu) a 
promovat acest concept si a ajutat comunitatile sa elaboreze protocoale pentru a 
asigura schimbul de beneficii legate de resurse genetice de plante pentru alimentatie 
si agricultura (Peru); protejarea teritoriului indigen (Panama); si protejarea siturilor 
naturale sacre (Africa). Acest concept a fost inclus in Protocolul Nagoya pentru 
impartirea accesului si beneficiilor, in Conventia pentru Diversitate Biologica.] 
Sunt incheiate Acorduri de responsabilitate Sociala (SRA) care stabilesc obligatiile 
consimtite de organizatie (organizatii certificate, manageri forestieri) fata de populatii 
indigene, populatii traditionale, si/sau comunitati locale cu drepturi cutumiare. 
[Exemplu de utilizare: IIED a realizat un raport in care documenteaza utilizarea acestor 
acorduri SRA in Ghana, subliniind lectiile invatate

4
.] 

Verificarea documentelor confirma implementarea drepturilor sociale, inclusiv a 
drepturilor sociale ale femeilor si copiiilor. 
Verificarea documentelor confirma ca drepturile populatiilor indigene, populatiilor 
traditionale  si/sau comunitatilor locale sunt respectate si sprijnite. 
Verificarea documentelor care arata dreptul de posesie si drepturile de proprietate (ex. 
titlu de proprietate, contracte de management, sau alte acorduri). 

3.0 Fara masuri de control (indicatorul serveste numai in scopul evaluarii riscului). 

3.1- 

3.6 
Consultarile cu experti (care indeplinesc cerintele minime pevazute in Anexa C a 
prezentului document) confirma ca materialul provine din suprafete in care VRC nu 

sunt ameninate de activitatile de management sau consultarile cu experti au ca 
rezultat implementarea unor masuri de management care reduc riscul amenintarilor 
pent VRC3.1 Exploatarea nu se desfasoara in suprafete in care este posibila aparitia unor 
concentratii de specii. Speciile de arbori protejate din VRC categoria 1 nu sunt 
recoltate. 
Consultarile cu experti (care indeplinesc cerintele minime pevazute in Anexa C a 

	 Exista amenajamente silvice si ele includ inventarul speciilor amenintate facut de 
specialisti si masurile corespunzatoare de management prin care se asigura un risc 
scazut de amenintare prin activitatile de management a supravietuirii speciilor 
amenintate.  (ex. au fost identificate zone de conservare).  
VRC sunt recunoscute si protejate in timpul activitatilor de management.  
Sondaje in teren in suprafetele de exploatare. 
Sisteme de urmarire a materialului lemnos.  



	3.2 Protectia legala existenta a VRC este eficienta in suprafata de 
provenienta.  

Inspectarea planurilor de management. 
Activitatile de management forestier nu provoaca fragmentarea padurilor din marile

3.3 Consultarea cu experti (care indeplinesc cerintele minime pevazute in Anexa C a
prezentului document) confirma protejarea ecosistemelor periclitate din suprafata de 
provenienta. 
Consultarea cu experti relevanti pentru suprafata de provenienta confirma ca practicile
de management forestier implementate in suprafata de provenienta nu ameninta VRC. 

Exista amenajamente silvice si ele includ o analiza facuta de specialisti a 
ecosistemelor periclitate impreuna cu masurile corespunzatoare de management 
care asigura ca activitatile de management forestier nu ameninta supravietuirea 
speciilor (ex. au fost identificate zone de conservare, a fost planificat un 
management adaptiv cum ar fi taierile selective)  

Achizitii din suprafete de padure in care managerii de padure care furnizeaza lemn
controlat sunt capabili sa identifice prezenta necartografiata a acestor valori si sa 

protejeze aceste valori impotriva amenintarilor. 
Exista inventarul VRC din unitatea (unitatile) furnizoare si zonele invecinate facut 
anterior exploatarii, si acesta confirma ca activitatile de management planificate nu 
reprezinta o amenintare pentru aceste VRC.  
VRC sunt recunoscute si protejate in timpul activitatilor de management. 
Sondaj in teren in suprafetele de exploatare. 
Sisteme de urmarire a materialului lemnos. 

3.4 In anumite situatii, cand comunitatile locale depind de apa din suprafetele de padure 
si nu exista capacitate legislativa pentru protejarea accesului la apa potabile, ENR 
poate impune consultarea cu factorii interesati si consimtamantul liber si in 
cunostinta de cauza [FPIC]. 
Se utilizeaza tehnici pentru a preveni deteriorarea sau saracirea 
resurselor. 

Stabilirea de zone tampon, excluderea utilajelor, construirea de drumuri imbunatatite 
3.4- 
3.6 

Consultarea factorilor interesati aduce dovezi ca populatiile indigene, populatiile 
traditionale si/sau comunitatile locale care au drepturi cutumiare in operatiunile 
forestiere din suprafata de provenienta si-au dat consimtamantul liber si in cunostinta 

4.1 Acordurile scrise avand forta obligatorie,  incheiate cu furnizorii, trebuie sa reduca
riscul ca materialul furnizat sa provina din suprafete de padure convertite in plantatii 
sau alte utilizari neforestiere; in unele situatii exista surse din conversie acceptabila 

(ex. conversie care aduce beneficii pentru conservare, surse SLIMF de dimensiune 
maxima, modificari public aprobate aduse planurilor de urbanism, etc.   
Verificarea autorizatiilor de exploatare emise de autoritatea corespunzatoare, care

indica faptul ca nu exista conversie sau ca este vorba numai despre conversie
acceptabila. 
Verificarea punerii in aplicare a acordului si procedurilor referitoare la conversie. 

Strategia de achizitii a organizatiei se angajeaza sa nu existe conversie a suprafetelor 
de padure in plantatii sau utilizare neforestiera si este comunicata furnizorilor. 

Verificarea documentelor.  
Instruirea furnizorilor. 
Interviuri cu managerii 
forestieri.  
Vizite in parchetele de 
exploatare. 

Co f f5.1 Speciile identificate ca ‚specii’ de arbori potential modificati genetic  sunt excluse de 
la achizitie in lanturile de aprovizionare. 
Unitatile furnizoare care contin arbori MG sunt excluse de la achizitii. 

La punctul de receptie sunt implementate teste pentru material lemnos din OMG.  
Verificarea in teren confirma ca nu sunt prezente OGM de specii achizitionate  
Verificarea documentelor de provenienta a puietilor. 
Verificarea veridicitatii si calitatii documentelor. 


