Anexa F

Participarea in programul FSC de testare a fibrei lemnoase (informativ)

Participarea in programul FSC de testare a fibrei lemnoase include:
1

Confirmarea participarii

1.1

Organizatia informeaza organismul de certificare in scris cu privire la acordul de
participare in Programul FSC de testarea a fibrei lemnoase, utilizand modelul de
mai jos.

1.2

Organismul de certificare informeaza Programul pentru integritatea lantului de
aprovizionare FSC (fiber- testing@fsc.org) cu privire la participarea organizatiei,
prin transmiterea unei copii a formularului semnat.

1.3

Programul pentru integritatea lantului de aprovizionare FSC confirma participarea
si informeaza organizatia cu privire la procesul de participare descris mai jos.

2

Instructiuni pentru prezentarea probelor / esantioanelor

2.1

Programul pentru integritatea lantului de aprovizionare FSC solicita organizatiei sa
trimita o proba reprezentativa pentru fiecare grup de produse la US Forest
Products Lab si informeaza organismul de certificare cu privire la aceasta
solicitare.

2.2

Daca proba este un produs din fibra lemnoasa, proba trebuie sa aiba dimensiunea
de cel putin 15 X 21 cm (ex. o foaie de hartie format A5); preferabil 2-3 foi. Daca
este un produs din lemn masiv sau placa fibrolemnoasa, proba trebuie sa aiba
dimensiunea minima de 10 x 7 x 3 cm (ex. un pachet de carti).

2.3

Organizatia completeaza formularul de depunere a probei, prezentat mai jos, si il
transmite direct la Forest Products Lab impreuna cu proba, si transmite prin email
o copie a formularului la fiber-testing@fsc.org.

3

Rezultatele

3.1

Rezultatele vor fi inregistrate de Managerul pentru integritatea lantului FSC intr-o
baza de date centrala gestionata de FSC International.

3.2

Rezultatele vor fi transmise de Managerul pentru integritatea lantului FSC la
organizatie si la organismul de certificare.
Formular model pentru acordul de participare in programul FSC de testare a fibrei
lemnoase
Acest formular urmeaza sa fie completat de organizatiile care doresc sa implementez
cerintele din FSC-STD-40-005 V3-1 Cerinte pentru aprovizionarea cu Lemn controlat FSC
(Anexa A, Clauza 1.2) si trebuie trimis in format PDF la organismul de certificare.
Organismul de certificare are obligatia de a inainta documentul la FSC International si de a
pastra chitanta transmiterii. Documentul trebuie transmis prin e-mail la fibertesting@fsc.org.

Numele organizatiei (cum apare in
certificatul FSC):
Numele si adresa e-mail a
reprezentantului FSC al organizatiei:
Adresa (numar, strada, cod postal,
orasul sediului central):
Cod CW /lemn controlat :
Lista produselor secundare:
Tara /tarile de provenienta a/ale
produsului /produselor secundar/e:
Specii:

Prin prezenta, declar ca …………………. (Numele organizatiei) doreste sa participe la
testarea FSC a fibrei lemnoase din produsele secundare prezentand o proba din
materialele organizatiei certificate de FSC, in cazul in care una dintre probele
organizatiei este selectata in procesul de prelevare de mostre.
Organizatia are cunostinta de faptul ca primul test al probelor luate de FSC este gratuit.
Testele ulterioare sunt gratuite cu conditia ca rezultatele anterioare sa nu indice
prezenta unor componenti inacceptabili. In cazul in care sunt indicatii privind prezenta
unor componenti inacceptabili in probele luate din materialul organizatiei, organizatia
va suporta costurile analizei fibrei lemnoase din probele de material al organizatiei.
Organizatia va pune la dispozitia organismului de certificare, in timpul evaluarii, toate
rezultatele testarilor fibrei lemnoase primite de la FSC.

………………………………………………

……………………………………………………

Semnatura reprezentantului FSC al
organizatiei

Locul, data

Formular de inaintare a probei
Furnizati urmatoarele informatii pentru fiecare proba la FSC si la Forest
Products Lab:
Producator
Numar licenta FSC
Cod COC FSC
Nr. Unitatii de pastrare a stocului (SKU)
Declaratia eticheta FSC pe produs (daca este
etichetat)
Declaratie specii
Declaratie FSC pe factura (ex.: FSC-Mix
Credit, FSC-Mix x%, FSC-100%/Pure,
FSC-Recycled credit, FSC-Recycled x%,
FSC- Lemn controlat)
Tara de provenienta declarata (daca este
declarata)
Fotografia produsului (optional)

Adresa: Forest Products Laboratory; Attn: Alex
Wiedenhoeft – FSC Project; One Gifford Pinchot
Drive; Madison WI 53726-2398; USA.

