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Forest Stewardship Council® (FSC®) este o organizație neguvernamentală, independentă și nonprofit, înființată pentru a sprijini gospodărirea pădurilor din lume în mod adecvat din punct de
vedere al mediului, benefic din punct de vedere social și viabil din punct de vedere economic.
În viziunea FSC, pădurile lumii trebuie să răspundă drepturilor și necesităților sociale, ecologice și
economice ale generației actuale, fără a le compromite pe cele ale generațiilor viitoare.
ASI - Accreditation Services International
CAR - solicitare de acțiune corectivă
CB - Organism de certificare
CH - Deținătorul certificatului
FMU - Unitate de Management Forestier
FSC - Consiliul de Administrare a Pădurilor
IGI - Indicatori Generici Internaționali
VRC - Valoare Ridicată de Conservare
P&C - Principii și Criterii
PSU - Unitatea de Politici și Standarde
SDG - Grupul de Elaborare a Standardelor
SLIMF - Păduri mici gestionate cu intensitate redusă

Ghid pentru factorii interesati

3

1. INTRODUCERE LA SISTEMUL FSC
Creșterea gradului de conștientizare al populației cu privire la distrugerea și degradarea
pădurilor a condus la creșterea cererii consumatorilor de a cumpăra lemn și alte produse
forestiere provenite din păduri cunoscute ca fiind gestionate în mod optim și responsabil.
Astfel, proprietarii și administratorii de păduri au un interes sporit pentru a-și dovedi și
comunica practicile responsabile, în vederea accesării acestor piețe. Ca răspuns la aceste
solicitări din partea consumatorilor și a administratorilor de păduri, pe piață au apărut o
serie de sisteme de certificare, precum Forest Stewardship Council (FSC).1
Misiunea FSC este de a promova managementul corespunzător din punct de vedere al
mediului, ce aduce beneficii sociale și este viabil economic, al pădurilor din întreaga
lume, prin instituirea unui standard mondial de principii* recunoscute și respectate în
administrarea pădurilor.2
Termenii pentru care există o definiție în Glosarul termenilor cheie sunt redați în caractere
italice și marcați cu un asterisc*. Abrevierile utilizate pot fi găsite pe pagina anterioară.

1.1 Cine suntem și ce facem
The Forest Stewardship Council este o organizație globală, democratică și non-profit.
FSC oferă o legătură între păduri și consumatorii finali, asigurând că produsele cu eticheta
FSC respectă Principiile și Criteriile* care aduc cele mai mari beneficii sociale și de mediu din
partea pădurilor. Întreprinderile certificate FSC pot folosi mărcile FSC pentru a-și vizualiza
eforturile de mediu, iar consumatorii pot face alegeri în cunoștință de cauză cu privire la
produsele forestiere și pot identifica cu ușurință produsele sustenabile în magazine.
FSC dezvoltă, sprijină și promovează standardele internaționale, naționale și regionale în
conformitate cu misiunea sa; evaluează, acreditează și monitorizează organismele de
certificare* care verifică utilizarea standardelor FSC; asigură instruire și informare; și
promovează utilizarea produselor care poartă sigla FSC. Certificarea FSC poate avea un
impact pozitiv asupra angajaților* și comunităților, poate schimba procesele de guvernare la
nivel global și poate modifica condițiile economice și de mediu în pădure. Acest impact
îmbunătățește aspectele care prezintă motive de îngrijorare, cum ar fi conflictele privind
proprietatea funciară și utilizarea terenurilor, sănătatea și siguranța angajaților*, conservarea
biodiversității, protecția speciilor pe cale de dispariție și politica forestieră participativă.

1 FSC-STD-01-001 (V4-0) RO PRINCIPIILE ȘI CRITERIILE FSC PENTRU MANAGEMENT FORESTIER
2 FSC-STD-01-001 (V5-2) RO PRINCIPIILE ȘI CRITERIILE FSC PENTRU MANAGEMENT FORESTIER, art. 1 Forest Stewardship
Council (FSC)
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1.2 Reprezentarea sustenabilității prin
colaborarea cu trei camere individuale și
membrii acestora
Conceptul de bază al sustenabilității este adesea împărțit în trei dimensiuni, și anume:
dimensiunea ecologică, socială și economică. Resursele forestiere ar trebui să răspundă
acestor nevoi diverse ale generațiilor actuale, fără a le pune în pericol pe cele ale generațiilor
viitoare:
a) Adecvat din punct de vedere al mediului
Gospodărirea forestieră adecvată din punct de vedere al mediului garantează că fabricarea
produselor din lemn și a celor nelemnoase, precum și a serviciile ecosistemice* mențin
biodiversitatea, productivitatea și procesele ecologice naturale ale pădurilor.
b) Benefic din punct de vedere social
Gospodărirea forestieră benefică din punct de vedere social ajută atât comunitățile locale, cât și
societatea în ansamblu să se bucure de avantajele durabile ale pădurilor intacte și oferă de
asemenea stimulente puternice comunităților locale pentru ca acestea să susțină resursele
forestiere pe termen lung.
c) Viabil din punct de vedere economic
Gospodărirea forestieră în mod viabil din punct de vedere economic înseamnă că operațiunile
forestiere sunt structurate și gestionate astfel încât să fie suficient de profitabile, fără a genera
profit financiar în detrimentul pe termen lung al resurselor forestiere, al ecosistemului sau al
comunităților afectate.3

3

(nota de subsol 2) Introducere
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Pentru a aborda cele trei dimensiuni menționate, FSC este guvernat de membri internaționali
care sunt repartizați într-una din aceste trei camere, reprezentând o dimensiune a
sustenabilității (Figura 1). FSC este o asociație internațională cu birouri la nivel național sau
regional în întreaga lume, toate birourile fiind conduse de membrii lor.
Membrii provin din medii diverse și includ reprezentanți din: organizații neguvernamentale de
mediu și sociale, sectorul comerțului cu lemn, organizații silvice, organizații ale populațiilor
indigene*, grupurile forestiere comunitare, sectorul comercianților cu amănuntul (retaileri) și
producători, organisme de certificare (forestieră), precum și proprietari individuali de păduri și
părți interesate. O listă completă a membrilor FSC International este disponibilă public pe
portalul membrilor FSC.4
NOTĂ: În multe țări este posibil să se obțină calitatea de membru FSC atât la nivelul țării
respective, cât și la nivel internațional.
CAMERE
socială
de mediu
economică

Consiliul de
administraţie
internaţional

Adunarea
internaţională

LA NIVEL INTERNAȚIONAL
LA NIVEL NAŢIONAL
Grupul național de
elaborare a
standardelor

Consiliul de
administraţie
naţional
Adunarea naţională

Figura 1: Sistemul cu trei camere în contextul internațional

Fiecare cameră - de mediu, socială și economică - deține o pondere egală la voturi. În cadrul
unei camere, membrii organizaționali reprezintă 90% din ponderea voturilor, în timp ce membrii
individuali reprezintă 10%, pentru a reflecta faptul că membrii organizaționali reprezintă mai
multe persoane decât membrii individuali.
Camerele FSC International sunt împărțite în continuare în membri nordici și sudici, fiecare cu
50% din voturi. Acest lucru garantează că influența este împărțită în mod egal între diferitele
grupuri de interese și niveluri ale puterii economice.5

4
5

FSC Forest Stewardship Council® - Căutare publică a membrilor. http://chportal.fsc.org/PublicMemberSearch, 5.10.2016
FSC Forest Stewardship Council® - Guvernanță. https://ic.fsc.org/en/about-fsc/governance-01, 17.10.2016
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Atât membrii individuali, cât și cei instituționali au dreptul să participe la Adunarea Generală, cel
mai înalt organism decizional al FSC. Aceștia pot să formuleze, să depună și să voteze
propunerile Adunării Generale care afectează în mod fundamental modul de conducere al FSC.
Membrii FSC pot de asemenea să candideze și să voteze candidații Consiliului de
administrație.
Adunarea Generală se întrunește o dată pe an la nivel național și la fiecare 3 ani la nivel
internațional, iar în cadrul acesteia se iau decizii centrale privind FSC.

DG FSC, Juan
Lopez
©

1.3 Principii și criterii: temelia globală de reglementare
Există 10 principii* recunoscute și respectate în gospodărirea pădurilor pe care FSC le
promovează pentru o silvicultură responsabilă, cu un set de 56 de criterii fundamentale care
identifică aspecte mai detaliate. Aceste principii și criterii (P&C)* se aplică pădurilor tropicale,
temperate și boreale, multe dintre ele fiind utilizate și pentru plantații și păduri parțial replantate.
Pentru a evalua conformitatea cu principiile și criteriile există indicatori concreți* care pot fi verificați de către
certificator la fața locului (Capitolul 1.4).
Astfel, de la concept până la punerea în aplicare, standardul FSC este construit pe principii criterii - indicatori.
Principiile și criteriile FSC sunt valabile în întreaga lume pentru obținerea certificării FSC de
management forestier. Adaptarea la nivel național și dificultățile de interpretare a P&C vor fi
abordate în standardele naționale și locale de gospodărire a pădurilor pentru a reflecta
diversele contexte juridice, sociale și geografice ale pădurilor din diferite părți ale lumii.

Ghid pentru factorii interesati

7

FSC-STD-01-001 (V4-0)

Principiul 1: Acordul cu legislația și principiile FSC
Principiul 2: Proprietate funciară,drepturi de folosință* și
responsabilități
Principiul 3: Drepturile populațiilor indigene
Principiul 4: Relațiile cu comunitățile și drepturile angajaților
Principiul 5: Beneficiile obținute din pădure
Principiul 6: Impactul asupra mediului
Principiul 7: Planul de management*
Principiul 8: Monitorizarea și evaluarea
Principiul 9: Menținerea pădurilor cu valoare ridicată de
conservare*
Principiul 10: Plantațiile

FSC-STD-01-001 (V5-0)

Principiul 1: Acordul cu legislația
Principiul 2: Drepturile angajaților și condițiile de muncă
Principiul 3: Drepturile populațiilor indigene*
Principiul 4: Relațiile cu comunitățile
Principiul 5: Beneficiile obținute din pădure
Principiul 6: Valorile și impactul asupra mediului
Principiul 7: Planificarea managementului*
Principiul 8: Monitorizare și evaluare
Principiul 9: Valori ridicate de conservare*
Principiul 10: Implementarea activităților de management

Tabelul 1: Principiile curente (V4-0) și revizuite (V5-0) de gospodărire a pădurilor (bazate pe FSC-STD-01-001
(V4-0) și FSC-STD-01-001 (V5-0))

Tabelul 1 prezintă cele 10 principii ale FSC care au fost actualizate de la V4-0 la V5-0 în 2014. Din
2018, toate standardele forestiere aprobate la nivel național se vor baza pe această versiune 5-0, care
va fi aplicată prin implementarea IGI (Capitolul 1.4).
P&C reprezintă un pachet complet care trebuie considerat un întreg, iar succesiunea acestora
nu reprezintă o ordonare a priorității. Acestea ar trebui să fie utilizate împreună cu legile și
reglementările naționale și internaționale. FSC intenționează să completeze, nu să
suplimenteze, alte inițiative care să susțină managementul responsabil al pădurilor la nivel
mondial.6

6

(nota de subsol 2) punctul 3. Domeniul de aplicare
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1.4 Standardele Naționale și Indicatorii Generici
Internaționali (IGI)

© FSC IC Christian
Irrgang

După cum s-a arătat mai sus, principiile și criteriile FSC formează baza globală pentru
obținerea certificării FSC pentru Management Forestier. La nivel național / regional, P&C
valabile pe plan internațional sunt adaptate la contextul național formulându-se un standard mai
detaliat care se potrivește cu pădurile și circumstanțele date. Acest proces este prezentat mai
jos.
Propunerile adresate Unității de Politici și Standarde (PSU)* din cadrul FSC Internațional pentru
dezvoltarea standardelor pot fi făcute de Consiliul de Administrație al FSC, de Adunarea Generală
a FSC sau de membrii FSC, inițiativele naționale acreditate FSC, membrii personalului FSC sau
personalul din cadrul Accreditation Services International (ASI).7 În cazul în care nu există nici o
inițiativă națională acreditată, există opțiunea de a forma un Grup de Elaborare a Standardelor
(SDG)* independent, înregistrat la FSC. Elaborarea standardelor FSC privind gospodărirea
pădurilor nu va începe în cazul în care nu există un grup de elaborare a standardelor înregistrat la
FSC.8
Odată ce FSC International a înregistrat cererea pentru un standard național, se formează
Grupul de Elaborare a Standardelor (SDG) cu termeni de referință conveniți, un plan de lucru și
un buget pentru elaborarea standardului național propus.9
SDG este compus dintr-un număr egal și din cel puțin doi reprezentanți ai fiecăreia dintre cele
trei camere și un număr egal de persoane (sau pondere egală) din fiecare cameră. Acolo unde
se propune un proces regional, fiecare națiune din regiune trebuie să aibă cel puțin un
reprezentant în fiecare cameră a Grupului regional de elaborare a standardelor. 10
Ulterior, SDG trebuie să anunțe elaborarea standardului către toate grupurile principale de factori
interesați din teritoriu și va fi responsabil pentru înființarea unui Forum Consultativ pentru procesul de
elaborare a standardelor. Rolul Forumului Consultativ este acela de a se asigura că toți factorii
interesați care ar putea fi afectați
FSC-STD-60-006 (V1-2) RO CERINȚE DE PROCES PENTRU ELABORAREA ȘI ÎNTREȚINEREA STANDARDELOR
NAȚIONALE DE ADMINISTRARE A PĂDURILOR, punctul 1.1
8 (nota de subsol 7) punctul 4
9 (nota de subsol 7) punctul 5.1
10 (nota de subsol 7) punctul 4.2
7
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de standardul respectiv au posibilitatea de a depune comentarii, în mod formal, în timpul procesului
de elaborare a standardelor.11
Rolul membrilor Grupului de Elaborare
conceptele inițiale (draft), de a revizui
prezentate de factorii interesați și de
aspectelor importante pentru obținerea
Grupului de Elaborare a Standardelor.12

a Standardelor este de a analiza și de a comenta
și de a oferi consultanță cu privire la comentariile
a face sugestii de formulare în vederea abordării
sprijinului consensual din partea tuturor membrilor

După revizuirea și testarea suficientă (dacă este cazul), standardul poate fi înaintat către PSU
și Consiliului de administrație al FSC din cadrul FSC International pentru aprobare.
În cazurile în care nu pot fi create SDG, este utilizat un organism de certificare (CB13)* pentru
elaborarea unui standard național / regional. CB trebuie să se consulte pe scară largă în timpul
procesului de elaborare și utilizează de asemenea IGI drept cadru de lucru.
Pentru a facilita implementarea Principiilor și Criteriilor FSC (Tabelul 1) într-un standard național, FSC a
elaborat un set de indicatori generici internaționali (IGI)*. Acești indicatori generici internaționali servesc drept
cadru pentru elaborarea indicatorilor naționali atunci când aceștia nu există. Se estimează că IGI vor permite
procese de elaborare a standardelor mai eficiente la nivel național și regional și de asemenea, că standardele
naționale vor fi mai coerente atunci când se vor compara unul cu celălalt.
În regiunile sau țările în care nu există standarde aprobate, IGI vor deveni standardul aplicabil
și vor înlocui fostele standarde elaborate de Organismul de Certificare.

1.5 Certificarea prin intermediul Organismelor de
Certificare independente

Verificarea la nivel local a conformității cu standardele FSC (în mod explicit, criteriile și
indicatorii) se face de către societăți independente de management al calității: organismele de
certificare (CB). Există trei tipuri de evaluări* efectuate pentru ca o organizație să primească și
să mențină un certificat FSC:

11 (nota de subsol 7) punctul 6.2
12 (nota de subsol 7) punctul 7,2
13 Organismul de certificare (abreviat „CB”) a fost denumit anterior Organism de evaluare a conformității (abreviat „CAB”).
Oricare dintre formulări poate fi utilizată în continuare; cu toate acestea, prima este folosită ca termen actual.
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Evaluarea preliminară
Orice unitate de management forestier (FMU) din următoarele categorii necesită o evaluare
prealabilă:
a) Plantații mai mari de 10.000 ha;
b) Toate pădurile care nu sunt plantații mai mari de 50.000 ha;
NOTĂ: pragurile de la punctele a) și b) se referă la suprafața totală inclusă în domeniul de
aplicare al evaluării (fie ca o singură FMU, fie ca FMU multiple sau de grup).
c) FMU care conțin valori ridicate de conservare*, cu excepția cazului în care întreaga zonă
îndeplinește cerințele pentru clasificarea drept „pădure mică” (Caseta 1).14
Organismul de Certificare efectuează o evaluare preliminară observând activitățile de
management forestier și discutând cu factorii interesați, cum ar fi angajații, populația locală și
alte persoane care își manifestă interesul față de practicile managementului forestier.
Rezultatul evaluării preliminare este un raport care discută punctele forte și punctele slabe ale
activităților de management forestier desfășurate de aceste organizații. Principalele puncte
slabe trebuie abordate înainte de evaluarea principală.
Evaluarea preliminară este opțională pentru micii proprietari15. În cazul în care micii
proprietari nu sunt siguri dacă îndeplinesc cerințele FSC, este logic să existe o evaluare
prealabilă.
În cazul certificării de grup16 , Organismul de Certificare va verifica conformitatea entității
grupului cu Standardele FSC.
Caseta 1: Evaluări prealabile pentru micii proprietari și certificarea de grup

O parte obligatorie a evaluării preliminare este etapa consultativă în care se identifică și se
consultă principalii factori interesați. Această fază consultativă trebuie finalizată înainte de
inițierea evaluării principale.
NOTĂ: Această consultare nu înlocuiește consultarea factorilor interesați pentru evaluarea
principală
(Capitolul 2.5).
Într-o evaluare preliminară voluntară (în cazul micilor proprietari), evaluarea poate fi efectuată
confidențial, dacă acest lucru este solicitat de deținătorul certificatului.17
Evaluările principale și reevaluările
Procesul de evaluare principală este o revizuire aprofundată a sistemelor de management
forestier și a rezultatelor acestora la fața locului (în teren). Organismul de Certificare trimite
experți pentru a evalua condițiile sociale, economice și de mediu din pădurile supuse evaluării.
14 FSC-STD-20-007 (V3-0) EN EVALUAREA MANAGEMENTULUI FORESTIER, punctul 3.1.1
15 Unitățile de Management Forestier de până la 1000 ha pot fi clasificate ca unități forestiere mici și gestionate cu intensitate
redusă (SLIMF). Intensitatea redusă se referă la păduri cu rate scăzute de recoltare (pentru definiții detaliate, consultați
standardul FSC-STD-01-003). În acest caz, există proceduri simplificate pentru a reduce costurile și cheltuielile și a facilita
certificarea.
16 Entitatea grupului este responsabilă față de organismul de certificare pentru a se asigura că cerințele Principiilor și
Criteriilor FSC sunt îndeplinite în toate parcelele forestiere care fac parte din grup. Entitatea grupului poate fi o persoană
fizică (de exemplu, un „manager de resurse”), un organism cooperant, o asociație de proprietari sau o altă entitate juridică
similară. Standardul aplicabil este standardul FSC FSC-STD-30-005 pentru entitățile de grup din Grupurile de
Management Forestier.
17 (nota de subsol 14) punctul 3.3.3.
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La sfârșitul evaluării, echipa raportează toate aspectele și domeniile în care managementul nu
respectă cerințele aplicabile (așa cum sunt stabilite în standardul FSC relevant)
administratorului forestier, cunoscute sub denumirea de „neconformități”. Dacă acestea sunt
neconformități minore, organismul de certificare poate emite un certificat, cu condiția să se ia
măsuri pentru a soluționa neconformitățile până la data următorului audit*. Dacă acestea sunt
neconformități majore, organismul de certificare nu va elibera un certificat până când acestea
nu sunt soluționate (Capitolul 2.7).18
Certificatele pentru Management Forestier sunt valabile timp de cinci ani și fac obiectul unor
controale anuale. Pentru micii proprietari, procedurile diferă (Caseta 1). Organismul de certificare
va iniția consultarea generală a factorilor interesați și intervievează o varietate și un număr
suficient de persoane afectate de sau implicate în managementul forestier (Capitolul 2.5).
Reevaluarea are loc după perioada de cinci ani de valabilitate a certificatului. Procesul de
reevaluare este similar cu evaluarea principală, dar se poate baza pe evaluările deja efectuate
în timpul primei perioade de certificare de cinci ani. 19
Evaluări de supraveghere
O dată pe an, organismul de certificare efectuează o evaluare de supraveghere pentru a
monitoriza conformitatea deținătorului certificatului cu cerințele de certificare* aplicabile. O
atenție deosebită se acordă oricărui tip de schimbări structurale care apar în pădurea
gestionată și în organizația care o gestionează, cum ar fi schimbările suprafețelor forestiere
sau schimbările sistemului de management.
Ca și în cazul evaluărilor principale, consultările cu părțile interesate fac parte din evaluările
anuale de supraveghere (Capitolul 2.5).20

18 (nota de subsol 14) punctul 5
19 (nota de subsol 14) punctul 7
20 (nota de subsol 14) punctul 6
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2. IMPLICAREA FACTORILOR INTERESAȚI
ÎN CADRUL SISTEMULUI FSC

Aspectele fundamentale ale implicarii, de ex. consultarile, vor fi prezentate in acest capitol

2.1 Introducere
Factorii interesați de la nivel național și local pot furniza informații relevante despre
conformitatea solicitantului cu standardul FSC respectiv. Aceste părți interesate includ
organizațiile guvernamentale naționale și locale și organizații neguvernamentale (ONG)
implicate în managementul forestier, precum și persoane fizice și membri ai comunităților direct
afectate de gestionarea pădurilor.21
În contextul certificării FSC, un factor interesat este orice persoană sau grup ale cărui interese
sunt afectate de modul în care este gestionată o pădure. Implicarea este procesul prin care
FSC sau unul dintre partenerii săi de rețea, deținătorul certificatului sau organismul de
certificare comunică, consultă și asigură participarea factorilor interesați și afectați. Astfel, se
asigură că preocupările, dorințele, așteptările, nevoile, drepturile și oportunitățile acestora sunt
luate în considerare în stabilirea, punerea în aplicare și actualizarea activităților de
management forestier.22
Există trei puncte de implicare potențială a factorilor interesați: în procesul de instituire a
standardului, în procesul de aplicare a standardului și în procesul de verificare. Aceste trei puncte
pot fi privite dintr-o perspectivă activă care indică trei relații:
21 FSC-STD-20-006 (V3-0) RO CONSULTAREA PĂRȚILOR INTERESATE PENTRU EVALUĂRILE FORESTIERE
22 (nota de subsol 2)
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1. Factor interesat – FSC (1 * în Figura 2),
2. Factor interesat – Deținătorul certificatului (2* în Figura 2) și
3. Factor interesat – Organism de certificare (3* în Figura 2).

acreditează

acreditează

certifică

elaborează

Standard național FSC

angajează

aplică

Organizație

Figura 2: Ierarhia de conformitate și posibilele puncte ale implicării factorilor interesați în sistemul FSC.
În acest caz, organizația este definită ca grup forestier sau manager al grupului.

Înainte de a aborda aceste trei puncte de implicare a factorilor interesați (Capitolele 2.3-2.5), vor fi
furnizate informații de fond privind rolul FSC ca organizație mondială (Capitolul 2.2 privind
Partenerii de Rețea).
Capitolele 2.6 - 2.8 vor include informații pentru implicarea factorilor interesați și procesele de
aplicare a standardelor care sunt relevante pentru soluționarea litigiilor. Subiectul soluționării
litigiilor va fi discutat ulterior în capitolul 3, în care sunt explicați pașii necesari pentru
soluționarea reclamațiilor* oficiale.
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2.2 Rolul Partenerilor de Rețea

FSC este o rețea globală de parteneri care au același scop. Există trei tipuri de parteneri de
rețea:
1. Biroul național FSC: o organizație parteneră FSC constituită în mod legal și independentă
care promovează managementul responsabil al pădurilor lumii în numele FSC la nivel
național, pe baza unui contract formal (acord de cooperare). Birourile naționale au o
structură de guvernanță multipartită, similară cu cea a Biroului Internațional (Capitolul 1.2).
2. Reprezentantul național FSC: o persoană care lucrează în numele FSC în țara sa și
servește drept punct național de informare și promovează managementul responsabil al
pădurilor în cadrul unui contract oficial (acord de cooperare și servicii).
3. Punct de convergență național FSC: o persoană cu o sarcină specificată și agreată pentru
țara sa, îndeplinită în mod voluntar și în baza unui contract (acord) oficial. Punctul de
convergență național nu reprezintă FSC.
În afară de partenerii de rețea există Birouri Regionale FSC, care sunt o filială a FSC
International situată într-o regiune (continent sau subcontinent) în care nu există încă birouri
naționale. Birourile regionale reprezintă FSC și stabilesc priorități pentru dezvoltare în regiune
și elaborează planuri pentru acele zone în care FSC nu este reprezentat direct. 23
Sarcinile principale ale Birourilor Naționale constau în instituirea standardelor naționale și relații
publice prin informare. În ceea ce privește implicarea factorilor interesați, există două măsuri
concrete care pot fi adoptate:
– să sprijine CB cu o listă a factorilor interesați potențiali (în plus față de eforturile proprii ale CB);24
– să sprijine factorii interesați prin informarea acestora în mass-media (de exemplu, prin
această broșură) sau direct, la cerere.

23 STATUTUL FSC AC EN Iulie 2013, punctul 37
24 (nota de subsol 21) punctul 2
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2.3 Implicarea factorilor interesați de FSC în Procesul de
Stabilire a Standardelor
Există două modalități posibile de implicare a factorilor interesați în procesele de stabilire a
standardelor FSC. Cea mai directă cale este prin calitatea de membru al FSC, iar implicarea
indirectă este posibilă și pentru persoanele care nu sunt membre, după cum urmează:
1. Implicarea directă vizează membrii FSC (fie ca membru al unui birou național, dacă există,
sau ca membru al FSC International). În calitate de membru, aveți dreptul de a participa la
Adunarea Generală (fie națională, fie internațională, în funcție de tipul de membru).
Adunarea Generală se întrunește în fiecare an la nivel național și la fiecare trei ani la nivel
internațional, iar în cadrul acesteia se iau decizii centrale privind FSC. Aspectele principale
tratate de Adunarea Generală sunt:
–
–
–
–
–

Revizuirea principiilor și criteriilor FSC;25
Revizuirea situațiilor financiare ale organizației pentru perioada anterioară;
Numirea și revocarea numirii membrilor consiliului de administrație;
Orice modificare a statutului;26
Admiterea sau excluderea membrilor.27

2. Implicarea indirectă în procesul de stabilire a standardelor este posibilă pentru factorii
interesați care nu sunt membri (fie în cazul în care se înființează un birou național, dar părțile
interesate nu sunt membri, fie în cazul în care nu există un birou național și, prin urmare, nu
este posibilă aderarea la nivel național). Atunci când standardele sunt elaborate sau
revizuite, trebuie să fie publicate proiecte de standard (draft) pentru consultare. Trebuie
efectuat un anunț oficial al unui nou standard în curs de elaborare și trebuie instituit un forum
consultativ de către Grupul de Elaborare a Standardelor (Capitolul 1.4).28
Forumul consultativ este deschis oricărei părți interesate, fără a se limita la un număr,
asigurându-se că fiecare factor interesat afectat de standard poate să transmită comentarii
pe parcursul fiecărei etape a procesului de elaborare a standardelor. Pentru procesele de
elaborare a standardelor regionale, se înființează un forum consultativ în fiecare țară
afectată.29
Proiectul de standard (draftul) este transmis tuturor factorilor interesați identificați ai forumului
consultativ pentru a primi feedback.30 Vor fi transmise comentarii prin intermediul formularelor
oficiale de comentarii care vor fi anexate la proiect. Grupul pentru elaborarea standardelor va
fi proactiv în identificarea contribuțiilor din partea reprezentanților diferitelor grupuri de factori
interesați. Comunicarea trebuie să fie adecvată capacității factorilor interesați de a accesa
informațiile, deoarece unele grupuri ar putea să nu aibă acces la e-mail sau ar putea fi
analfabete.
25 Această primă problemă se aplică numai pentru adunarea generală a FSC Internațional. În cazul unui birou
național/regional, adunarea generală votează adoptarea standardului național de gestionare a pădurilor cu indicatorii
aferenți adaptați la nivel regional (Capitolul 1.4).
26 Cu excepția unei schimbări a scopului organizației rezervate unei adunări generale extraordinare. Adunările generale
extraordinare vor soluționa exclusiv următoarele aspecte: Schimbarea scopului organizației sau dizolvarea organizației.
27 (nota de subsol 23)
28 (nota de subsol 7) punctul 2.6.1
29 (nota de subsol 7) punctele 6.2-6.4
30 (nota de subsol 7) punctul 7.7
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Pentru a fi considerate comentarii oficiale, factorii interesați trebuie să fie informați cu privire la
următoarele aspecte:
a) Comentariile să fie prezentate în limba sau în limbile de lucru stabilite pentru Grupul de
elaborare a standardelor;
b) adresa la care trebuie trimise;
c) termenul de depunere a comentariilor;
d) obligația de a furniza numele complet, datele de contact și calitatea în care formulează
comentariile;
e) că toate celelalte comentarii sunt considerate comentarii neoficiale. Ori de câte ori este
posibil, persoanele care formulează comentarii neoficiale vor fi contactate și încurajate să
le formuleze în mod oficial. Comentariile neoficiale vor primi răspuns în măsura în care
capacitatea permite acest lucru;
f) că toate comentariile (oficiale sau neoficiale) trebuie atribuite și vor fi considerate ca fiind
accesibile publicului, cu excepția cazului în care autorul solicită în mod expres ca acestea
să fie tratate în mod confidențial. Comentariile anonime nu se iau în considerare.31

DG FSC, Juan
Lopez
©

Perioada de depunere a comentariilor cu privire la primul proiect de standard (draft) în procesul
de consultare publică este de cel puțin șaizeci (60) de zile de la data publicării. Perioada de
consultare privind proiectele de standard intermediare este de minimum treizeci (30) de zile de
la data publicării. Perioada de consultare privind proiectul de standard final înainte de luarea
deciziilor este de șaizeci (60) de zile de la data publicării.
NOTĂ: Aceleași proceduri aplicate pentru instituirea de noi standarde se aplică, de asemenea,
și proceselor de revizuire a standardelor. 32
La baza fiecărui standard stă setul de Principii și Criterii, coerent la nivel internațional
(Capitolul 1.3).

31 (nota de subsol 7) punctul 7.9
32 (nota de subsol 7) punctele 7.8, 12.5
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2.4 Implicarea factorilor interesați de către deținătorii de
certificate în Procesul de Aplicare al Standardului
Deținătorul certificatului care gestionează pădurea este obligat să implice factorii interesați întro serie de activități care sunt descrise în Principii și Criterii*. Practic, deținătorul certificatului
este obligat să implice potențialii factori interesați (afectați și/sau interesați) înainte, în timpul și
după activitățile de management. Elementul central al implicării de către deținătorul
certificatului constă în planul de management* al acestuia, care ar trebui să reflecte contribuția
părților interesate.
Tabelul 2 prezintă Principiile & Criteriile și trimiterile la implicarea factorilor interesați în respectivul
principiu sau criteriu. Criteriile care nu menționează în mod direct implicarea factorilor interesați, ci o
includ în indicatorii ulteriori sunt marcate cu un asterisc (*).
În cele mai multe cazuri, implicarea urmărește prevenirea conflictelor și echilibrarea intereselor
divergente ale factorilor interesați sau direct afectați de activitățile de management forestier.
Deținătorul certificatului are obligația de a preveni conflictele prin măsuri adecvate și proactive
către factorii interesați.
Trimitere la implicarea factorilor
interesați

FSC-STD-01-001 (V5-0)

(° derivat din IGI)
Principiul 1: Acordul cu legislația
Criteriul 1.6: [„aspecte legate de dreptul comun și dreptul cutumiar”]
Principiul 2: Drepturile angajaților și condițiile de muncă
Criteriul 2.2
[„asigurarea egalității de gen”]
Criteriul 2.4
[„determinarea salariilor”]
Criteriul 2.6
„relații angajator-angajat”]
Principiul 3: Drepturile populațiilor indigene*
Criteriul 3.1: [„identificarea drepturilor populațiilor indigene”]
Criteriul 3.5: [„protejarea siturilor importante”]
Principiul 4: Relațiile cu comunitățile
[„identificarea drepturilor comunităților locale”*]
Criteriul 4.1
Criteriul 4.4
[„dezvoltare locală”]
Criteriul 4.5
[„evitarea impactului negativ”]
Criteriul 4.6
[„soluționare a litigiilor”]
Criteriul 4.7
[„protejarea siturilor importante”]
Principiul 5: Beneficiile obținute din pădure
Criteriul 5.1: [„diversitatea produselor și economia locală”]
Criteriul 5.3: [„identificarea externalităților”]
Principiul 6: Valorile și impactul asupra mediului
Criteriul 6.1: [„evaluarea valorilor de mediu și a riscurilor asociate”]
Principiul 7: Planificarea managementului
Criteriul 7.2
[„planul de management”]
Criteriul 7.4
[„management și planificare adaptivă”]
Criteriul 7.6
[„planificare și monitorizare”]
Principiul 8: Monitorizare și evaluare
Criteriul 8.1: [„monitorizarea implementării managementului”]
Criteriul 8.2: [„monitorizarea impactului managementului”]
Principiul 9: Valori ridicate de conservare *
Criteriul 9.1: [„evaluarea VRC”]
Criteriul 9.2: [„întreținerea și îmbunătățirea VRC”]
Criteriul 9.4: [„monitorizarea VRC și managementul adaptiv”]
Principiul 10: Implementarea activităților de management
Criteriul 10.5; [„practici silvice compatibile cu obiectivele de management*”]

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X(*)
X(*)
X(*)
X(*)
X
X(*)
X(*)
X(*)
X
X
X
X(*)

Tabelul 2: Principii și Criterii cu trimitere la implicarea factorilor interesați [bazate pe FSC-STD-01-001 (V5-0)]
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2.5 Implicarea factorilor interesați de către Organismele
de Certificare în Evaluările de Conformitate ale
Standardului
Organismul de Certificare se consultă cu o serie de factori interesați care pot furniza informații
relevante cu privire la conformitatea solicitantului cu cerințele de mediu, juridice, sociale și
economice ale Standardului pentru Management Forestier. Tabelul 3 prezintă câteva exemple
pentru părțile interesate potențial afectate și, în mod obișnuit, consultate în legătură cu
Principiile și Criteriile actuale. Uneori trebuie să fie consultate numai grupurile de părți
interesate avute în vedere direct, în timp ce pentru alte principii este oportună o gamă mai largă
de factori interesați.
Informațiile relevante din consultări pot include exemple de neconformitate, precum și
confirmarea conformității prin:
a)
b)
c)
d)

Cerințe legale (principiul 1 al FSC);
Cerințe sociale (principiile 2, 3, 4, 9 ale FSC);
Cerințe tehnice sau economice (principiile 5, 7, 8, 10 ale FSC);
Cerințe de mediu (principiile 6, 9, 10 ale FSC).33

Informațiile și opiniile furnizate de factorii interesați consultați sunt evaluate în mod obiectiv și
semnificativ și nu afectează decizia de certificare decât în măsura în care oferă dovezi de
conformitate sau de neconformitate ce respectă cerințele aplicabile Standardului pentru
Management Forestier.34

33 (nota de subsol 21) punctele 1.1, 1.2
34 (nota de subsol 21) punctul 1.4.3.
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FSC-STD-01-001 (VS-O)
Principiul 1: Acordul cu legislația
Principiul 2: Drepturile angajaților și condițiile
de muncă
Principiul 3: Drepturile populațiilor indigene*
Principiul 4: Relațiile cu comunitățile
Principiul 5: Beneficiile obținute din pădure
Principiul 6: Valorile și impactul asupra
mediului

Principiul 7: Planificarea managementului *

Grupurile de părți interesate consultate în mod normal
pentru evaluarea conformității
Serviciul forestier de stat, organisme statutare cu un
anumit mandat legal asupra FMU în curs de evaluare, de
ex. direcții fiscale sau juridice
Angajații, contractanții și subcontractanții și reprezentanții
acestora, organizațiile de muncă sau sindicatele
angajaților din sectorul forestier; organizații forestiere de
agrement
Reprezentanți și membri ai populațiilor indigene* direct
afectate de managementul forestier
Reprezentanți și membri ai comunităților afectate direct de
managementul forestier
Angajați
Reprezentanți și membri ai comunităților sau populațiilor
indigene afectate în mod direct de managementul forestier
ONG-urile naționale care sunt implicate sau au un interes
în ceea ce privește aspectele de mediu ale
managementului forestier, fie la nivel național, fie la nivel
subnațional, în mediul pădurii care urmează să fie
evaluată
Angajați, servicii forestiere de stat
Orice factor interesat

Principiul 8: Monitorizare și evaluare

Angajați, servicii forestiere de stat
Orice factor interesat

Principiul 9: Valori ridicate de conservare *

ONG-urile naționale care sunt implicate sau au un interes
în ceea ce privește aspectele sociale sau de mediu ale
managementului forestier, fie la nivel național, fie la nivel
subnațional în mediul/raza pădurii care urmează să fie
evaluată;
Factorii interesați relevanți pentru atributele identificate ale
VRC (valori ridicate de conservare)*.
Reprezentanți și membri ai comunităților sau populațiilor
indigene afectate în mod direct de managementul forestier
Orice factor interesat

Principiul 10: Implementarea activităților de
management

Tabelul 3: Exemple de grupuri de factori interesați [pe baza FSC-STD 60-006 (V1-2), FSC-STD 20-007 (V3-0)]
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1. Consultarea în timpul evaluărilor principale
Scopul organismului de certificare ar trebui să fie acela de a se asigura că orice factor interesat
care dorește să-i aducă ceva la cunoștință are posibilitatea de a face acest lucru înainte de a
lua decizia de acordare a unui certificat. 35 În acest scop, CB pot contacta, de asemenea,
birourile naționale FSC pentru sprijin (Capitolul 2.1).
Factorii interesați contactați ar trebui să fie adecvați amplorii operațiunilor organizației. Aceasta
înseamnă că, de exemplu, deținătorii de certificate activi pe plan local vor avea o serie de
factori interesați diferiți față de deținătorii de certificate la nivel național.36
Factorii interesați identificați vor fi informați cu cel puțin șase (6) săptămâni înainte de
începerea vizitelor de evaluare principală la fața locului cu privire la următoarele aspecte:
a)
b)
c)
d)
e)

f)
g)
h)
i)

că urmează să aibă loc o evaluare FSC a pădurilor;
data de începere a evaluării;
denumirea solicitantului și localizarea suprafeței forestiere care trebuie evaluată;
modul de obținere a unei copii a Standardului pentru Management Forestier care va fi utilizat
pentru evaluare;
că organismul de certificare dorește să cunoască punctele de vedere și opiniile factorilor
interesați cu privire la măsura în care gestionarea pădurilor solicitantului respectă cerințele
standardului;
modul în care factorii interesați pot contacta în mod confidențial organismul de certificare
pentru a permite organismului de certificare să le cunoască opiniile și părerile;
că echipa va lua măsuri pentru a permite factorilor interesați să se întâlnească cu aceasta în
timpul evaluării;
dacă există mecanisme ale organismului de certificare pentru soluționarea plângerilor sau a
litigiilor;
că sursa oricăror informații este păstrată confidențială la cerere.37

Organismul de certificare poate utiliza o varietate de mijloace pentru a informa factorii interesați
cu privire la informațiile enumerate mai sus, în funcție de grupul care este contactat. Tehnicile
pot include e-mail-uri în limba părții interesate, contact personal prin telefon sau scrisoare,
anunț în presa națională (de exemplu, la radio), anunțuri la nivelul satului prin afișe sau
contacte existente între factorii interesați și deținătorul certificatului sau întâlnirile față în față.38
2. Consultarea în timpul evaluărilor de supraveghere
Organismul de certificare efectuează consultarea factorilor interesați în timpul evaluărilor de
supraveghere pentru a verifica conformitatea continuă a deținătorului certificatului cu cerințele
de certificare* relevante. Tehnicile de consultare și confidențialitatea informațiilor trebuie să
respecte aceleași cerințe ca și în evaluarea principală.
Observațiile primite de la factorii interesați după evaluarea principală se înregistrează, se
evaluează și se documentează la următoarea evaluare de supraveghere, cu excepția cazului în
care acestea sunt furnizate ca parte a unei plângeri oficiale sau indică o neconformitate majoră
ce necesită o acțiune imediată (Capitolul 2.7).39
35 (nota de subsol 21) punctul 2.2
36 (nota de subsol 21) punctul 2,5
37 (nota de subsol 21) punctul 2,6
38 (nota de subsol 21) punctul 2,8
39 (nota de subsol 21) punctele 7.1-7.3
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3. Consultarea în cazul lipsei standardelor naționale și a certificării SLIMF*
Pentru evaluările principale în condițiile în care nu există un standard de management forestier
aprobat de FSC la nivel național, regional sau subnațional, notificarea factorilor interesați
include următoarele informații:
a) că standardul care va fi utilizat pentru evaluare este disponibil pe site-ul organismului de
certificare sau la cerere;
b) că standardul poate fi modificat pentru a ține seama de comentariile factorilor interesați și că
sunt binevenite observații și sugestii de modificare a standardului.
În cazul unităților de management forestier care îndeplinesc criteriile de eligibilitate pentru
unitățile forestiere mici, gestionate cu intensitate redusă (SLIMF, consultați nota de subsol 19),
organismul de certificare ar trebui să colaboreze cu solicitantul pentru a identifica factorii
interesați locali și, dacă este cazul, pentru a agrea metoda de comunicare.
Metodele de comunicare le pot include pe cele identificate mai sus. Organismul de certificare
poate delega o parte sau toată punerea în aplicare a acestei comunicări solicitantului, însă se
asigură că factorii interesați au acces la aceleași informații ca într-un caz obișnuit, înainte ca
evaluarea principală să aibă loc. Organismul de certificare se asigură că factorii interesați au
oportunitatea de a transmite comentarii direct organismului de certificare. În zonele în care se
cunoaște existența unor tensiuni cu părțile interesate, organismele de certificare efectuează
consultări directe cu factorii interesați locali și, după caz, naționali.40

FSC IC, Christian
Irrgang
©

40 (nota de subsol 21) punctele 2.7, 2.9
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2.6 Rapoarte publice de audit
Rapoartele publice de audit (așa-numitele „rapoarte publice de sinteză privind certificarea
pădurilor”) reprezintă instrumentul principal pentru a face publice informațiile despre
managementul forestier certificat de FSC. Acestea reprezintă baza pentru verificarea
conformității teoriei (standardelor) cu realitatea (gestionarea efectivă a pădurilor). Rapoartele
publice de audit sunt elaborate sau actualizate după fiecare evaluare și trebuie să conțină
informații predeterminate, astfel încât să fie posibilă o comparație.
Acestea trebuie să includă o prezentare sistematică a comentariilor primite din partea factorilor
interesați, alături de concluzii și o descriere a acțiunii ulterioare din partea organismului de
certificare. Comentariile similare ale factorilor interesați pot fi grupate pe teme.41
Organismul de certificare nu trebuie să identifice persoanele interesate sau grupurile păr ților
interesate în raportul de audit fără consimțământul lor prealabil și în cunoștință de cauză. În
termen de trei (3) luni de la decizia de certificare, organismul de certificare informează în mod
activ factorii interesați consultați care au prezentat comentarii scrise sau care au solicitat o
actualizare a modului în care au fost abordate problemele pe care le-au ridicat.42
Rapoartele sunt puse la dispoziție în:
a) una dintre limbile oficiale ale FSC pentru certificatele care acoperă o suprafață totală de
pădure de peste 1.000 ha în propriul domeniu de aplicare și
b) cel puțin una dintre limbile oficiale ale țării în care se află pădurea certificată sau limba cea
mai răspândită a populației indigene din zona în care se află pădurea certificată. 43
Unde pot fi găsite rapoartele?
Rapoartele publice de sinteză, inclusiv traducerile, după caz, se publică în baza de date FSC a
certificatelor înregistrate (denumite în continuare „baza de date”) înainte de a elibera un
certificat sau o nouă ediție a acestuia. Actualizările anuale se adaugă la raportul public de
sinteză sau se publică separat în baza de date în cel mult nouăzeci (90) de zile de la
efectuarea unei evaluări de supraveghere la fața locului.44
Fiecare deținător de certificat are un profil scurt în baza de date care este accesibilă publicului
la adresa http://info.fsc.org. O organizație poate fi găsită în baza de date prin diverse opțiuni de
căutare: Codul de licență,45 codul certificatului,46 datele organizaționale cheie (de exemplu,
numele, țara etc.) și/sau produsele (Figura 3).

41 FSC-STD-20-007b (V1-0) EN ACT ADIȚIONAL PRIVIND EVALUĂRILE MANAGEMENTULUI FORESTIER - RAPOARTE
PUBLICE DE SINTEZĂ PRIVIND CERTIFICAREA PĂDURILOR, punctul 4.1.3
42 (nota de subsol 21) punctele 6.1-6.3
43 (nota de subsol 41) punctul 2,1
44 (nota de subsol 41) punctul 3
45 Codul de licență este utilizat pentru etichetarea produselor și solicitările promoționale.
46 Codul certificatului este utilizat pe facturi și documente de livrare.
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Figura 3: Căutarea certificatului FSC pe info.fsc.org

Ce conțin rapoartele?
Raportul evidențiază cele mai importante caracteristici și conturează formatul specific care va fi
utilizat (caseta 2 de mai jos)47. Există două excepții:
a) Elementele marcate cu un asterisc (*) din tabel NU sunt necesare în cazul certificatelor
emise pentru SLIMF* FMU individuale.48
b) Rapoartele publice de sinteză privind certificarea pădurilor pentru certificatele de grup 49 includ o
listă actualizată a tuturor membrilor grupului care nu fac parte din rândul SLIMF cu numele,
datele de contact și locația geografică a FMU din domeniul de aplicare al certificatului, cu
excepția cazului în care restricțiile legale naționale nu permit publicarea acestui tip de informații
(acest lucru trebuie specificat în raportul public de sinteză).

47 Datele prezentate în rapoarte trebuie să fie exprimate în unități de sistem metrice. Dacă se utilizează unități de sistem
non-metrice, raportul trebuie să furnizeze ratele de conversie împreună cu orice ipoteze făcute pentru a face posibilă
conversia în unități metrice (FSC-STD-20-007b, punctul 4.1).
48 Consultați nota de subsol 15 pentru definiția FMU din categoria SLIMF.
49 Consultați nota de subsol 16 pentru definiția certificatelor de grup.
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IMPLICAREA FACTORILOR INTERESAȚI

1 Descrierea managementului forestier
1.1 O descriere a pădurii, a istoriei utilizării terenurilor și a contextului regional
1.2 O descriere generală a sistemului de management (de exemplu, gestionarea
pădurilor pluriene/echiene, ciclul de rotație, prevederile silvice);
1.3 Un rezumat al planului de management*, care include o descriere a:
1.3.1 obiectivelor de management*;
1.3.2 resurselor forestiere (utilizarea terenului și a regimului funciar, condițiile socioeconomice, compoziția pădurilor, profilul terenurilor adiacente);
1.3.3 Poziția geografică a FMU care nu fac parte din categoria SLIMF în domeniul
de aplicare al certificatului:
i) Latitudine E/V ### grade ## minute
ii) Longitudine N/S ### grade ## minute
NOTĂ: coordonatele trebuie să se raporteze la centrul unei FMU.
1.3.4 Structurile de conducere (de exemplu, structura de conducere, împărțirea
responsabilităților, utilizarea contractanților, asigurarea instruirilor etc.) puse în
aplicare de deținătorul certificatului;
1.3.5 Sistemele de gospodărire forestieră și/sau alte sisteme de gestionare
care sunt puse în aplicare (inclusiv tehnici și echipamente de recoltare,
rațiuni de selecție a speciilor);
1.3.6 Măsurile de protecție a mediului;
1.3.7 Strategia de management pentru identificarea și protecția speciilor rare,
amenințate și periclitate;
1.3.8 Procedurile deținătorului certificatului de monitorizare a creșterii,
randamentului și dinamicii pădurilor (inclusiv modificări ale florei și faunei),
impactul ecologic și social, costurile, productivitatea și eficiența;
1.3.9 Date cantitative sintetizate despre utilizarea pesticidelor (denumirea și
cantitățile de pesticide aplicate, mărimea suprafeței tratate anual).
1.4 O descriere a oricărei suprafețe de pădure pe care deținătorul certificatului a ales să
o excludă din domeniul de aplicare al certificatului, împreună cu o explicație a
motivului excluderii și descrierea controalelor instituite pentru a se asigura că nu
există riscul de confuzie cu privire la care sunt activitățile sau produsele care sunt
certificate și care nu.
2 Standard(e)
2.1 Trimiterea la standardele utilizate [...], inclusiv numărul versiunii și data finalizării.
NOTĂ: Raportul de sinteză include o declarație și/sau un link către site-ul (site-urile)
unde standardul (standardele) utilizat(e) poate (pot) fi descărcat(e) sau solicitat(e).
2.2 O descriere a procesului de adaptare locală a standardului, dacă este cazul.
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3 Procesul de evaluare
3.1 Datele de evaluare: (specificați datele efective sau luna, anul și durata);
3.2 O descriere generală a evaluării care include, dacă este cazul, vizitele de evaluare
preliminară. Descrierea ar trebui să ofere o imagine de ansamblu asupra a ceea ce a
fost auditat, a metodelor de audit și a timpului alocat, după caz;
3.3 O descriere generală a procesului de consultare cu factorii interesați.

4 Observații
4.1 O prezentare generală a observațiilor pe care se bazează decizia de certificare,
inclusiv:
4.1.1 o listă a punctelor forte și a punctelor slabe principale în ceea ce privește
conformitatea generală cu Standardul de Management Forestier utilizat pentru
evaluare;
4.1.2 o prezentare succintă a constatărilor, cu informații clare, care să permită
cititorului să facă o corelație ușoară între cerințele fiecărui criteriu al
Standardului de Management Forestier utilizat și îndeplinirea operațiunii
certificate;
4.1.3 Prezentarea clară și sistematică a observațiilor primite de la factorii interesați
(care nu fac parte din organizația supusă evaluării) înainte, în timpul sau după
evaluarea respectivă, precum și acțiunile de urmărire corespunzătoare și
concluziile organismului de certificare;
NOTĂ: observațiile similare ale factorilor interesați pot fi grupate pe teme.
4.1.4 O descriere a oricăror condiții preliminare care au fost emise și acțiunile
întreprinse de deținătorul certificatului pentru a îndeplini condițiile prealabile
respective înainte de eliberarea certificatului
5 Decizia de certificare
5.1 O declarație clară că pădurea a fost certificată de organismul de certificare ca fiind
conformă cu cerințele standardului specificat, data certificării și data de expirare a
certificatului.
5.2 O listă a tuturor neconformităților pe care administratorii trebuie să le corecteze
pentru a-și menține certificarea.

Caseta 2: Formatul pentru rapoartele publice de audit [extras din FSC-STD-20-007b (V1-0)]
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IMPLICAREA FACTORILOR INTERESAȚI

2.7 Solicitări de Acțiuni Corective (CAR)

Organismele de certificare evaluează în timpul auditului dacă o organizație respectă sau nu
standardele FSC aplicabile (Figura 4). Pentru a respecta un criteriu este necesar să se
respecte toți indicatorii acestuia. Neconformitatea unui criteriu este menționată ca o
neconformitate minoră sau majoră (Tabelul 4). Toate neconformitățile identificate de
organismul de certificare în timpul unei evaluări sunt înregistrate în mod sistematic în raportul
de evaluare sau în listele de verificare asociate.
Întrebarea esențială este dacă neconformitățile conduc la eșecul fundamental al îndeplinirii
unui criteriu FSC. Dacă da, aceasta reprezintă o neconformitate majoră. Impactul cumulat al
unui număr de neconformități minore poate reprezenta o neîndeplinire a unei obligații
fundamentale sau nefuncționalitatea totală a unui sistem și poate constitui, de asemenea, o
neconformitate majoră.
Neconformitățile conduc la solicitări de acțiuni corective (CAR), suspendarea* sau retragerea
certificatului.
NOTĂ: Suspendarea înseamnă invalidarea temporară a stării de certificare al deținătorului
certificatului până la corectarea neconformităților. Retragerea înseamnă decizia organismului
de certificare sau a deținătorului certificatului însuși de a anula certificarea FSC. Pentru a
deveni din nou certificată FSC, organizația trebuie să reia procesul de certificare de la început,
începând cu evaluarea preliminară și cea principală.
Neconformitățile minore trebuie să fie corectate în întregime în termen de un an, cu o
prelungire excepțională pentru încă un an, în cazurile în care corecția nu ține de controlul
administratorului de pădure responsabil.
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Neconformitățile majore trebuie să fie corectate în întregime în termen de trei luni, cu aceeași
prelungire excepțională de încă trei luni, dacă aceasta nu ține de controlul administratorului de
pădure responsabil. Neconformitățile majore necesită de obicei luarea unor acțiuni imediate
pentru a asigura respectarea standardelor FSC – de exemplu, oprire imediată a utilizării
pesticidelor.

Durată
Frecvență
Zonă

Neconformitate minoră, dacă este
cazul
Temporară
Unică sau nesistematică
Zonă mică afectată

Calitate

Efecte limitate în timp și spațiu

Neconformitate majoră, dacă este
cazul
Continuă
Repetată sau sistematică
Zonă mare afectată
Daune importante și/sau zone mari
afectate

Sistem de
management
Capacitate de
răspuns

Prezent și funcțional

Lipsă sau complet nefuncțional

Corectată și tratată în mod corespunzător

Necorectată și tratată în mod
necorespunzător

Calendarul CAR

1 an (+ 1 an)

3 luni (+ 3 luni)

Dimensiune

Tabelul 4: Diferențierea neconformităților minore și majore și a CAR [conform FSC-STD-20-007 (V3-0)]

Organismul de certificare trebuie să stabilească dacă acțiunea corectivă a fost pusă în aplicare
în mod corespunzător și pe deplin în termenul prevăzut. În cazul în care acțiunea întreprinsă nu
este considerată adecvată, neconformitățile minore devin neconformități „majore” și trebuie
corectate într-o perioadă maximă de trei (3) luni sau neconformitățile majore conduc la
suspendarea certificatului. De asemenea, în cazul în care într-o singură evaluare apar cinci (5)
sau mai multe neconformități majore, certificatul va fi suspendat. Neconformitățile majore nu
pot fi, în orice caz, reduse la neconformități minore.50
Organism de certificare
evaluează conformitatea

Deţinătorul certificatului
respectă standardul
abordată în
6(+6) luni

nu respectă standardul

nu respectă standardul

CAR MINORĂ

CAR MAJORĂ

neabordată
neabordată

abordată în 3(+3) luni

SUSPENDARE
CAR neabordată

RETRAGERE
Figura 4: Procesul de evaluare a conformității de către CB

50 (nota de subsol 14) punctele 8.11-8.13
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2.8 Controlul calității organismelor de certificare
Similar cu evaluările ocoalelor silvice (Capitolul 2.6); Organismele de certificare sunt, de
asemenea, verificate. Fiecare organism de certificare este evaluat anual pentru a verifica
calificarea acestuia de a efectua auditurile FSC. 51 Aceste evaluări sunt efectuate de către
Accreditation Services International (ASI), o filială a FSC International (Figura 2).
ASI formulează solicitări de acțiuni corective (CAR) către CB dacă sunt constatate
neconformitățile în numele CB. Neconformitățile din partea CB se disting în neconformități
minore și majore. Dacă un CB nu corectează o CAR minoră în termenul dat (12 luni), CAR
minoră devine o CAR majoră. Dacă o CAR majoră nu este corectată în termen de trei (3) luni,
CB își pierde statutul de certificator acreditat (suspendare). 52
Atunci când un CB este suspendat, certificatele deja emise își păstrează valabilitatea până la
expirare. CB continuă să fie responsabil pentru evaluările de supraveghere până la expirarea
certificatului (durata certificatelor FSC este de 5 ani). Nu pot fi emise certificate noi, însă pot fi
finalizate procesele de certificare deja inițiate.
NOTĂ: La suspendarea unui CB, acesta poate fi restricționat de ASI într-o anumită regiune sau
continent sau numai pentru certificatele de management forestier sau certificatele privind lanțul
de custodie.
În cazul în care CB nu poate corecta respectivele CAR care au condus la suspendare în
termen de șase (6) luni, statutul său de certificator acreditat este desființat. Deținătorii de
certificate afectați trebuie să se adreseze unui alt CB acreditat și trebuie să refacă procesul de
certificare cu o evaluare principală. Certificatele deținute la momentul respectiv sunt valabile
pentru încă trei (3) luni de la momentul desființării*.53
Factorii interesați au posibilitatea de a depune reclamații* împotriva activității organismelor de
certificare, care sunt preluate și gestionate de ASI. Cu toate acestea, reclamațiile ar trebui să
fie direcționate în primul rând către organismul de certificare relevant și să fie procesate în
conformitate cu procedura proprie de gestionare a reclamațiilor a organismului de certificare
respectiv.54 Subiectul reclamațiilor oficiale și a procedurile ulterioare va fi abordat în Capitolul 3.

©

c_Tracer.dk

51
52
53
54

ASI-PRO-20-105 (V5-0) SUPRAVEGHERE & EȘANTIONARE, punctul 4.1.2
ASI-PRO-20-106 (V4-0) CONSTATĂRILE EVALUĂRII, punctul 6
ASI-PRO-20-102 (V4-0) EXTINDERE, REDUCERE, SUSPENDARE, DESFIINȚARE, punctele 7, 8
FSC-PRO-01-008 (V2-0) EN TRATAREA RECLAMAȚIILOR, punctul 2
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3. SISTEMUL FSC DE MANAGEMENT AL RECLAMAŢIILOR

©

FSC IC, Christian Irrgang

Sistemul FSC de management al reclamațiilor oferă un cadru pentru soluționarea
eventualelor litigii* dintre factorii interesați şi Consiliul de Administrație al FSC, FSC
și/sau filialele sale, ASI, organismele de certificare acreditate FSC sau deținătorii de
certificate FSC.55

3.1 Informații de bază privind mecanismul de soluționare a litigiilor
Înainte de a aborda posibilitățile concrete de soluționare a litigiilor, trebuie definiți doi termenicheie. Termenul „litigiu”* este folosit ca termen umbrelă pentru termenii „contestație”* și
„reclamație”* din această broșură, care sunt definiți după cum urmează:
a) Reclamație: exprimarea formală a nemulțumirii de către orice persoană sau organizație
prezentată ca plângere la FSC, în legătură cu activitățile schemei de certificare FSC și/sau
programul de acreditare FSC, la care se așteaptă un răspuns.
b) Contestație: solicitarea unei părți care face obiectul unei decizii de reconsiderare a oricărei
decizii adverse a FSC cu privire la sistemul de certificare FSC și/sau la programul de acreditare
FSC.56
Actualmente, în general, FSC are în vedere un principiu al nivelului cel mai redus, ceea ce
înseamnă că litigiile ar trebui să fie întotdeauna abordate prin discuții și negocieri la cel mai mic
nivel posibil. În cazul unor preocupări legate de o operațiune certificată, cel mai mic nivel este
deținătorul certificatului. Prin urmare, părțile interesate sunt puternic încurajate să respecte acest
principiu, iar procedurile formale ar trebui adoptate doar ca o ultimă soluție.
55 FSC-STD-20-001 (V3-0) EN CERINȚE GENERALE PENTRU ORGANISMELE DE CERTIFICARE ACREDITATE FSC
56 (nota de subsol 55) pag. 5-6
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Există cinci niveluri posibile pentru reclamații și procesele de urmărire a soluționării litigiilor care
sunt explicate în continuare în următoarele subsecțiuni ale acestui document (Figura 5):
1. Factor
2. Factor
3. Factor
4. Factor
5. Factor

interesat și deținătorul certificatului
interesat și organismul de certificare
interesat și ASI
interesat – Încălcarea politicii de asociere a FSC
interesat și FSC

Reclamație împotriva
Încercați mai întâi să
rezolvați problema la
În lipsa unei soluții,
depuneți o reclamație la
Dacă solicitarea nu este
tratată corespunzător,
formulați o contestație la
sau depuneți o altă
reclamație la

Deținătorul
certificatului

Organism de
certificare

ASI

Încălcarea politicii
de asociere a FSC

Document
normativ FSC

Deținătorul certificatului
▼
Organismul de
certificare
▼
Organismul de
certificare
▼
ASI

▼
Organismul de
certificare
▼
Organismul de
certificare
▼
ASI

▼
ASI

▼
FSC

▼
FSC
▼
FSC

▼
FSC

Figura 5: Nivelurile de soluționare a litigiilor

Factor interesat și deținătorul certificatului
Părțile interesate care au plângeri cu privire la operațiunile unui deținător al certificatului trebuie
să contacteze direct administratorii responsabili pentru operațiunile respective în organizația
certificată. Detaliile de contact ale deținătorilor de certificate pot fi găsite printr-o căutare la
http://info.fsc.org/. Reclamațiile trebuie depuse întotdeauna pe baza standardelor aplicabile. În
prealabil, ar putea fi utilă consultarea rapoartelor publice de audit (Capitolul 2.6) ale
deținătorului respectiv al certificatului. Este posibil să existe deja CAR privind chestiunile
invocate de factorii interesați.
Dacă nu este clar dacă o organizație este certificată, aceasta poate fi verificată în baza de date
a certificatelor info.fsc.org. Organizațiile care se găsesc în această bază de date au un 57
certificat FSC valabil și, prin urmare, sunt obligate să respecte standardele FSC. În cazul
certificării FSC, organizația este obligată să dispună de un mecanism de soluționare a
reclamațiilor factorilor interesați.
Dacă problema în cauză nu poate fi soluționată la cel mai mic nivel (în acest caz, deținătorul de
certificat), poate fi depusă o reclamație la organismul de certificare care a eliberat certificatul.
Organismele de certificare trebuie să aibă propriile proceduri de soluționare a litigiilor
(următorul nivel de mai jos).58
Factor interesat și organismul de certificare
Reclamațiile trebuie adresate organismului de certificare în cazurile în care reclamația nu a
putut fi soluționată direct de către deținătorul certificatului sau reclamația este depusă direct
împotriva activității unui organism de certificare (Figura 5). Procedurile de depunere a
reclamațiilor trebuie explicate de organismul de certificare în timpul auditului principal (Capitolul
1.5) al unui solicitant de certificare. De asemenea, informațiile despre procedurile de depunere
a reclamațiilor împotriva CB trebuie publicate pe site-ul CB.59 Datele de contact ale CB pot fi
găsite în baza de date a certificatelor.
57 De asemenea, este posibil să căutați certificate suspendate și desființate. Pentru a face acest lucru, selectați atributele
„desființat” sau „suspendat” în categoria „Stare certificat” pe site-ul info.fsc.org.
58 (nota de subsol 55)
59 (nota de subsol 55) punctul 14.1. Aceste informații vor fi puse la dispoziția publicului în aceleași limbi ca și rezumatele
publice de certificare publicate de organismul de certificare.
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Organismele de Certificare sunt obligate să dispună de proceduri de depunere a reclamațiilor
și contestațiilor.60
În general, organismul de certificare furnizează un răspuns inițial în termen de două (2) săptămâni
de la primirea unei plângeri sau a unei contestații, inclusiv o schiță a modului de acțiune propus de
organismul de certificare. În termen de trei (3) luni de la primirea reclamației sau a contestației,
organismul de certificare trebuie să fi investigat acuzațiile și să fi specificat toate acțiunile propuse
ca răspuns la reclamație și să informeze reclamantul (reclamanții) despre progresele înregistrate în
evaluarea reclamației sau contestației.61
Dacă reclamantul nu este mulțumit de rezultatul evaluării reclamației de către organismul de
certificare și are dovezi că reclamația nu a fost tratată în mod corespunzător, acesta poate
depune o reclamație la ASI (următorul nivel de mai jos).

Factor interesat și ASI
ASI este al doilea cel mai înalt nivel în soluționarea litigiilor FSC.
În acest stadiu, factorul interesat, deținătorul certificatului și CB înțeleg foarte bine
conformitatea cu standardul FSC național/regional, care se află în opoziție. Dacă nu s-a
întâmplat deja, este timpul să se contacteze Biroul Național al FSC pentru consiliere și
asistență!
ASI este responsabilă pentru următoarele tipuri de reclamații (Figura 5).
a) Nu s-a putut găsi o soluție satisfăcătoare la reclamația și contestația formulate la organismul
de certificare împotriva deținătorului certificatului.
b) Nu s-a putut găsi o soluție satisfăcătoare la reclamația și contestația formulată la organismul
de certificare împotriva organismului de certificare.
c) O plângere împotriva activității ASI.
60 (nota de subsol 55) punctul 6,1
61 (nota de subsol 55) punctul 14.2.2.
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În aceste cazuri, factorii interesați pot depune o reclamație la ASI. Managerul de conformitate
al ASI sau investigatorul (numit intern sau extern) se va ocupa de plângere. 62 Deciziile și
măsurile luate de ASI pentru a gestiona o reclamație nu pot fi atacate, însă o reclamație nouă
poate fi depusă la FSC dacă reclamantul nu este mulțumit de rezultatul procesului ASI de
soluționare a reclamațiilor și are dovezi că reclamația nu a fost tratată în mod corespunzător.63
Încălcarea politicii de asociere a FSC
Politica de asociere a FSC afirmă că FSC va permite doar asocierea (de exemplu, obținerea
certificatului FSC, obținerea calității de membru FSC sau obținerea calității de partener al rețelei FSC)
cu organizații care nu sunt implicate direct sau indirect în următoarele activități inacceptabile:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Exploatarea forestieră ilegală sau comerțul cu lemn sau produse forestiere ilegale;
Încălcarea drepturilor tradiționale și a drepturilor omului în operațiunile forestiere;
Distrugerea valorilor ridicate de conservare în exploatările forestiere;
Transformarea semnificativă a pădurilor în plantații sau utilizări neforestiere;
Introducerea organismelor modificate genetic în operațiunile forestiere;
Încălcarea oricărei convenții fundamentale a OIM.64

Plângerile împotriva organizațiilor asociate cu FSC în ceea ce privește conformitatea cu politica
de asociere a FSC sunt tratate de FSC. Deciziile luate cu privire la reclamațiile privind Politica
de asociere nu pot fi atacate. Deciziile sunt luate de Consiliul de administrație al FSC după
evaluarea efectuată de un grup Consiliu de soluționare a reclamațiilor*independent.
FSC
Reclamațiile împotriva FSC sunt gestionate de FSC și tratate în conformitate cu procedurile
descrise în Capitolul 3.2.

62 ASI-PRO-20-104 (V4-0) RECLAMAȚII, punctul 6.2.2
63 FSC-PRO-01-005 (V3-0) EN TRATAREA CONTESTAȚIILOR, punctul 2.4
64 FSC-POL-01-004 (V2-0) EN POLITICA PRIVIND ASOCIEREA ORGANIZAȚIILOR CU FSC, punctul 1
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3.2 Procedurile de soluționare a litigiilor FSC
Reclamațiile vor fi înaintate către directorul general al FSC într-una din limbile oficiale FSC
(engleză sau spaniolă)65, pe suport electronic sau pe suport de hârtie. Reclamațiile pot fi
depuse și prin intermediul unui formular online de depunere a reclamațiilor, la adresa
https://ic.fsc.org/dispute-submission-form.170.htm. Reclamația trebuie să specifice în mod
explicit care este problema, cine sunt părțile afectate și ce măsuri s-au luat deja pentru a
soluționa problema. Trebuie furnizate dovezi în sprijinul reclamației și reclamantul trebuie să
accepte să urmeze procedurile prevăzute în sistemul de soluționare a litigiilor FSC (Figura 5).
FSC International va sprijini factorii interesați în depunerea reclamațiilor și proceselor de
urmărire, dacă și când este necesar.66 Sprijinul FSC constă în alocarea unui membru de
personal în termen de zece (10) zile de la primirea reclamației pentru a o analiza și a informa
organismul de soluționare a reclamațiilor și reclamantul.67
Reclamațiile referitoare la cadrul normativ FSC*, activitatea FSC International, Rețeaua FSC,
precum și reclamațiile privind activitatea ASI sunt gestionate de FSC International.
Un membru din cadrul personalului încearcă să soluționeze conflictul pe cale neformală, în
termen de treizeci (30) de zile de la primirea reclamației. Înregistrările trebuie păstrate.
Dacă nu este posibilă soluționarea informală, membrul din cadrul personalului desemnat va
investiga problema și îi va înainta directorului general al FSC o recomandare cu privire la
reclamație.68 Directorul FSC va lua o decizie finală în termen de șaizeci (60) de zile.69 Dacă
reclamantul nu este mulțumit de rezultat și consideră problema ca fiind nerezolvată, acesta
poate contesta decizia.
Pentru a formula o contestație, se va înainta o scrisoare de contestare pe formularul FSC
(Figura 5) către directorul general al FSC, fie pe suport electronic, fie pe suport de hârtie.
Directorul general FSC confirmă acceptarea sau respingerea unei contestații în termen de zece
(10) zile de la primirea acesteia, bazându-se numai pe respectarea elementelor descrise mai
sus.
Dacă este acceptată, în termen de treizeci (30) de zile se înființează un Comitet de soluționare
a contestațiilor*, format din una sau trei persoane. Comitetul de soluționare a contestațiilor
trebuie să fie acceptat de recurent în termen de zece (10) zile. Recurentul poate respinge
constituirea Comitetului de soluționare a contestațiilor din motive precum conflictul de interese.
Comitetul de soluționare a contestațiilor examinează dovezile și comunică decizia finală
directorului general FSC în termen de șaizeci (60) de zile de la numirea comitetului. Directorul
General al FSC comunică recurentului rezultatul final în termen de zece (10) zile de la luarea
deciziei.70

65 FSC-PRO-01-009 (V3-0) EN POLITICA DE TRATARE A RECLAMAȚIILOR DE ASOCIERE ÎN CADRUL SISTEMULUI DE
CERTIFICARE FSC, punctul 4.3.2
66 (nota de subsol 65) punctele 1, 2.5
67 (nota de subsol 65) punctul 5.1
68 (nota de subsol 65) punctul 5.2
69 (nota de subsol 65) punctul 5.26
70 (nota de subsol 65) punctul 6.1
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Factor interesat afectat: orice persoană, grup
de persoane sau entitate care este sau poate fi
supusă efectelor activităților unei unități de
management
forestier.
Exemplele
includ
persoane, grupuri de persoane sau entități
situate în vecinătatea Unității de Management.
Următoarele sunt exemple de factori interesați
afectați:
– Comunitățile locale
– Populațiile indigene
– Angajați
– Locuitorii pădurilor
– Vecini
– Proprietarii de teren din aval
– Operatori locali
– Afaceri locale
– Deținători de drepturi de proprietate și de utilizare,
inclusiv proprietari de terenuri
– Organizațiile autorizate sau cunoscute a
acționa în numele factorilor interesați afectați,
de exemplu, ONG-urile sociale și de mediu,
sindicatele etc. (Sursa: -STD-01-001 V5-0)
Contestație: solicitarea unei părți care face
obiectul unei decizii de reconsiderare a oricărei
decizii adverse a FSC cu privire la sistemul de
certificare FSC și/sau la programul de acreditare
FSC [definiție adaptată după standardul ISO/CEI
17011:2004 (E)]. (Sursa: FSC-PRO-01-005 V3-0)
Comisia de contestații: comisie independentă
numită de directorul general al FSC pentru a
soluționa o contestație împotriva unei decizii
FSC.
Audit: proces sistematic, independent și
documentat pentru obținerea înregistrărilor,
declarațiilor de fapt și a altor informații relevante
și evaluarea lor obiectivă pentru a determina
măsura în care sunt îndeplinite cerințele
aplicabile (definiție adaptată după Codul de
Asigurare ISEAL). (Sursa: FSC-STD-20-001 V40)
Grup de lucru echilibrat pe camere: un grup
de membri FSC selectați din rândul celor cu
experiență profesională în domeniul vizat, care
să consilieze și să furnizeze contribuții legate de
conținut în procesul de elaborare sau revizuire a
unui document normativ FSC, reprezentând în
egală măsură și perspectivele camerei sociale,
ecologice și economice a membrilor FSC (și
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perspectivele de la sud și nord în cazul unui
grup de lucru echilibrat pe sub-camere). (Sursa:
FSC-PRO-01-001 V3-1)
Reclamație: exprimarea formală a nemulțumirii
de către orice persoană sau organizație
prezentată ca plângere la FSC, în legătură cu
activitățile schemei de certificare FSC și/sau
programul de acreditare FSC, la care se
așteaptă un răspuns (definiție adaptată după
standardul ISO/IEC 17011:2004). (Sursa: FSCPRO-01-005 V3-0)
Comitet de soluționare a reclamațiilor:
Comitetul de soluționare a reclamațiilor este un
comitet înființat de directorul general al FSC.
Scopul său este de a evalua și de a face
recomandări cu privire la reclamațiile privind
politica de asociere.
Litigiu: în sensul IGI, acesta este o exprimare a
nemulțumirii oricărei persoane sau organizații
prezentată ca o plângere către Organizație,
referitoare la activitățile sale de gestionare sau
conformitatea acesteia cu principiile și criteriile
FSC, la care se așteaptă un răspuns. (Sursa:
definiție bazată pe FSC-PRO-01-005 V3-0 Soluționarea contestațiilor)
Litigiu de durată substanțială: un litigiu care
continuă de mai mult de două ori decât
termenele predefinite din cadrul sistemului FSC
(și anume, peste 6 luni de la primirea
reclamației, conform FSC-STD-20-001).
Litigiu de amploare substanțială: în scopul
indicatorilor generici internaționali, un litigiu de
amploare substanțială este un litigiu care implică
una sau mai multe dintre următoarele:
– Afectează drepturile legale sau obișnuite ale
populațiilor indigene și ale comunităților locale;
– În care impactul negativ al activităților de
management este de o asemenea amploare
încât nu poate fi inversat sau diminuat;
– Violență fizică;
– Distrugerea proprietății;
– Prezența organismelor militare;
– Acte de intimidare împotriva lucrătorilor
forestieri și a factorilor interesați.
Această listă trebuie adaptată sau extinsă de
responsabilii cu elaborarea standardelor.
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Servicii ecosistemice: beneficiile pe care
oamenii le obțin din ecosisteme. Acestea includ:
– furnizarea de servicii precum produse
alimentare, produse forestiere și apă;
– servicii de regularizare, precum regularizarea
inundațiilor, secetei, degradării terenurilor,
calității aerului, climei și bolilor;
– servicii de sprijin, precum formarea solurilor și
circularea nutrienților; și
– servicii culturale și valori culturale, precum
beneficii recreative, spirituale, religioase și alte
beneficii nemateriale.
(Sursa: R. Hassan, R. Scholes și N. Ash. 2005.
Ecosystems and Human Well-being: Synthesis.
The Millennium Ecosystem Assessment Series,
Editura Island Press, Washington DC)
Asumarea de angajamente sau implicarea:
Procesul prin care organizația comunică, se
consultă cu și/sau creează condițiile de
participare a factorilor interesați și/sau afectați,
asigurându-se de faptul că preocupările,
dorințele, așteptările, nevoile, drepturile și
oportunitățile acestora sunt luate în considerare
în elaborarea, implementarea și actualizarea
planului de management. (Sursa: FSC- STD-01001 V5-2)
Evaluare: procesele combinate de audit,
revizuire și luarea a deciziilor privind
conformitatea unui client cu cerințele unui
standard (Codul de Asigurare ISEAL).
Tipuri de evaluare:
– Evaluare preliminară: evaluare efectuată cu
scopul de a determina gradul de pregătire al
solicitantului pentru evaluarea principală.
– Evaluare principală: evaluarea unui solicitant
de certificare FSC.
– Reevaluare: evaluare pentru recertificare.
– Evaluări de supraveghere: a se vedea
definiția „supravegherii”.
(Sursa: FSC-STD-20-001 V4-0)
Cerințe de certificare FSC: toate normele și
reglementările normative aplicabile certificării
organizațiilor de management forestier și/sau a
organizațiilor lanțului de custodie. (Sursa: FSCSTD-20-001 V4-0)

Cadrul normativ FSC: colecția de politici,
standarde și proceduri FSC, care sunt obligatorii
pentru organismele de certificare acreditate de FSC,
deținătorii de certificate și solicitanții (și orice altă
parte specificată în domeniul de aplicare al
documentului) care trebuie respectate. Include
notele de informare în cazul în care acestea există
(de sine stătătoare sau incluse în directive).
– Politică: un principiu documentat. Obiectivul
fiecărei politici FSC este de a sprijini misiunea
FSC în conformitate cu scopurile și aspirațiile
membrilor săi și ținând seama în mod egal de
preocupările și interesele celor trei camere
FSC și de calitatea de membru „nordic” și
„sudic” .
– Standard: un document, stabilit de comun
acord și aprobat de un organism recunoscut,
care prevede, pentru uz comun și repetat,
reguli sau caracteristici privind produse,
servicii sau activități conexe, procese și
metode care vizează atingerea gradului optim
de ordine într-un anumit context (definiție
adaptată după standardul ISO/CEI Ghidul
2:2004).
– Procedură: descrie procesele utilizate pentru
a îndeplini cerințele politicilor și standardelor
FSC. Procedurile prevăd claritate, răspundere
și responsabilitate, oferă mijloace de control
specifice
pentru
gestionarea
riscurilor,
definesc așteptările privind procesele de lucru
și produsele și pot servi ca instrumente de
instruire.
(Sursa: FSC-PRO-01-001 V3-1)
Valoare ridicată de conservare (VRC): Oricare
dintre următoarele valori:
– VRC1: Diversitatea speciilor. Concentrațiile
cu diversitate biologică, inclusiv speciile
endemice și speciile rare, amenințate sau
periclitate, de importanță globală, regională
sau națională.
– VRC2: Ecosisteme și mozaicuri la nivel
peisagistic. Peisajele forestiere intacte și
ecosistemele mari la nivel peisagistic, precum
și mozaicuri de ecosisteme de importanță
globală, regională sau națională și care conțin
populații viabile din majoritatea speciilor care
apar în mod natural în modelele de distribuție
și abundență naturale.
– VRC3: Ecosisteme și habitate. Ecosisteme,
rare, amenințate sau periclitate, habitate sau
refugii.
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– VRC4:

Servicii ecosistemice esențiale.
Servicii ecosistemice de bază în situații critice,
inclusiv protecția captărilor de apă și controlul
eroziunii solurilor și versanților vulnerabili.
– VRC5: Necesitățile comunităților. Locațiile și
resursele fundamentale pentru satisfacerea
necesităților de bază ale comunităților locale
sau ale populației indigene (de exemplu,
mijloacele de subzistență, sănătate, nutriție,
apă), identificate prin implicarea acestor
comunități sau populații indigene.
– VRC6: Valori culturale. Locații, resurse,
habitate și peisaje de importanță culturală,
arheologică sau istorică globală sau națională
și/sau de importanță critică culturală,
ecologică, economică sau religioasă/sacră
pentru culturile tradiționale ale comunităților
locale sau ale popoarelor indigene identificate
prin implicarea acestor comunități locale sau
populații indigene.
(Sursa: FSC-STD-01-001 V5-2)
Indicator: o variabilă cantitativă sau calitativă
care poate fi măsurată sau descrisă și care
oferă un mijloc de a evalua dacă o unitate de
management respectă cerințele unui criteriu
FSC. Indicatorii și pragurile asociate definesc
astfel cerințele în materie de gospodărire
responsabilă a pădurilor la nivelul unității de
management și constituie baza principală a
evaluării pădurilor. [Sursa: FSC-STD-01-002 V10 Glosar de termeni FSC (2009)]
Populație indigenă: populație și grupuri de
persoane care pot fi identificate sau
caracterizate după cum urmează:
– Caracteristica sau criteriul cheie este
autoidentificarea ca populație indigenă la nivel
individual și acceptarea ca membru la nivel de
comunitate;
– Continuitate istorică cu societățile antecoloniale și/sau pre-coloniste;
– Legătura puternică cu teritoriile și resursele
naturale înconjurătoare;
– Sisteme sociale, economice sau politice
distincte;
– Limbă, cultură și credințe distincte;
– Formează grupuri nedominante ale societății;
– Decid să își mențină și să reproducă mediile și
sistemele ancestrale ca populații și comunități
distincte.

Linii directoare pentru partile interesate

(Sursa: definiție adaptată după Forumul
Permanent al Națiunilor Unite pentru Populațiile
Indigene, fișa de date „Cine sunt populațiile
indigene” octombrie 2007; Grupul pentru
Dezvoltare al Națiunilor Unite, „Orientări privind
problemele populațiilor indigene”, Organizația
Națiunilor Unite 2009, Declarația Organizației
Națiunilor Unite privind drepturile popoarelor
indigene, 13 septembrie 2007)
Factor interesat: orice persoană, grup de
persoane sau entitate care și-a manifestat
interesul sau este cunoscut(ă) ca având un
interes
în
activitățile
unei
unități
de
management. Următoarele sunt exemple de
factori interesați:
– Organizații de conservare, de exemplu, ONG-uri
de mediu;
– Organizații de muncă (drepturile muncii), de
exemplu, sindicatele;
– Organizații pentru drepturile omului, de
exemplu, ONG-urile sociale;
– Proiecte de dezvoltare locală;
– Administrațiile locale;
– Departamentele guvernamentale naționale
care funcționează în regiune;
– Birouri naționale FSC;
– Experți în probleme particulare, de exemplu,
valori de conservare ridicată.
(Sursa: FSC-STD-01-001 V5-0)
Comunități locale: comunitățile de orice
dimensiune care se află în interiorul sau sunt
adiacente unității de management, precum și
cele care sunt suficient de apropiate pentru a
avea un impact semnificativ asupra economiei
sau valorilor de mediu ale unității de
management sau pentru a avea economiile,
drepturile sau mediile lor afectate în mod
semnificativ de activitățile administrative sau de
aspectele biofizice ale unității de management.
(Sursa: FSC-STD-01- 001 V5-0)
Plan de management: colecția de documente,
rapoarte, înregistrări și hărți care descriu,
justifică și reglementează activitățile întreprinse
de orice administrator, membru de personal sau
organizație în cadrul unității de management sau
în legătură cu aceasta, inclusiv declarații privind
obiectivele și politicile. (Sursa: FSC-STD-01-001
V5-0)
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Obiectiv de management: obiective de
management specifice, practici, rezultate și
abordări elaborate pentru a îndeplini cerințele
prezentului standard.
Observator: persoană care însoțește echipa de
evaluare sau de audit, dar nu desfășoară efectiv
evaluarea sau auditul. Observatorii sunt
recunoscuți ca factori interesați, dar trebuie să
respecte codul de conduită descris în FSCPRO-01-017.
NOTA 1: un observator nu face parte din echipa
de audit și nu trebuie să influențeze sau să
interfereze cu auditul.
NOTA 2: un observator poate fi de la un
organism de reglementare sau de la o altă parte
interesată care este martor la audit. (Sursa:
FSC-PRO-01-017 V1-1)
Abordare precaută: o abordare care presupune
ca, atunci când informațiile disponibile indică
faptul că activitățile de management reprezintă o
amenințare privind producerea unor daune
grave sau ireversibile pentru mediu sau o
amenințare
pentru
bunăstarea
umană,
organizația va lua măsuri explicite și eficiente
pentru a preveni daunele și pentru a evita
riscurile pentru bunăstare, inclusiv atunci când
informațiile științifice sunt incomplete sau
neconcludente și atunci când vulnerabilitatea și
sensibilitatea valorilor mediului sunt incerte.
(Sursa: Definiție inspirată din Principiul 15 din
Declarația de la Rio privind mediul și
dezvoltarea, 1992, și Declarația Wingspread
privind principiul de precauție al Conferinței
Wingspread, 23-25 ianuarie 1998)
Principiu: o regulă sau un element esențial; în
cazul FSC, legat(ă) de gospodărirea pădurilor.
(Sursa: FSC-STD-01-001 V4-0)

sau un grup de lucru înființat în scopul elaborării
standardelor fie ca o funcție în cadrul unei
inițiative naționale, fie separat de aceasta. Poate
fi o organizație separată contractată de inițiativa
națională a FSC, biroul regional FSC sau
Unitatea de Politici și Standarde din cadrul FSC
pentru a elabora standarde în numele său.
Suspendare: invalidarea temporară a certificării
FSC pentru întregul sau pentru o parte a
domeniului de aplicare a certificării. (Sursa:
FSC-STD-20-001 V4-0)
Reziliere: revocarea sau anularea acordului de
certificare de către organismul de certificare sau
de către client în conformitate cu dispozițiile
contractuale. (Sursa: FSC-STD-20-001 V4-0)
Drepturi de folosință: drepturile de utilizare a
resurselor unității de management care pot fi
definite prin tradiția locală, prin acorduri
reciproce sau care sunt prescrise de alte entități
care dețin drepturi de acces asupra resurselor
respective. Aceste drepturi pot restricționa
utilizarea anumitor resurse prin stabilirea unor
niveluri specifice de consum sau a unor tehnici
de exploatare particulare. (Sursa: FSC- STD-01001 V5-2)
Angajați: toate persoanele angajate, inclusiv
angajații publici, precum și persoanele care
desfășoară o activitate independentă. Aceștia
includ angajații cu jumătate de normă și
sezonieri, de toate categoriile și nivelurile,
inclusiv muncitori necalificați, administratori,
supraveghetori, directori, contractanți angajați,
precum
și
contractanți
colaboratori
și
subcontractanți (Sursa: Convenția OIM C155
privind sănătatea și securitatea în muncă, 1981).
(Sursa: FSC-STD-01-001 V5-2)

SLIMF (păduri mici gestionate cu intensitate
redusă): o unitate de management forestier care
îndeplinește cerințele specifice FSC referitoare
la mărime și / sau intensitate. (Sursa: FSC-STD20-012 V1-1)
Grup
pentru
elaborarea
standardelor:
organismul recunoscut de FSC pentru a elabora
standarde
transnaționale,
supranaționale,
naționale și/sau subnaționale pe teritoriul
specificat, în conformitate cu cerințele FSC.
Grupul pentru elaborarea standardelor nu
trebuie să fie neapărat o entitate juridică
independentă. Acesta ar putea fi un comitet
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