Certificarea FSC Proiect se aplica projectelor de constructii.

Principii de baza ale certificarii
lantului de custodie FSC TM
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Introducerea in acest ghid
Acest ghid furnizeaza o imagine de ansamblu asupra principiilor certificarii lantului de custodie FSC
(CoC) si a cerintelor stabilite de Forest Stewardship CouncilTM (FSCTM). Scopul este de a ajuta
atat organizatiile care planifica initierea procesului de certificare, cat si pe oricne doreste sa
inteleaga cum functioneaza sistemul FSC in practica.
Daca doriti obtinerea certificarii FSC CoC, va recomandam sa consultati si setul nostru gratuit de
instrumente de certificare si ghidul clientului “Pregateste-te pentru certificare lantului de custodie
FSC”.

Este o resursa gratuita
NEPCon adopta o politica “open source” pentru a impartasi ceea ce elaboram si pentru a
putea contribui de cate ori este posibil la promovarea sustenabilitatii. Aceste aspecte sunt
publicate sub licenta “Creative Commons Attribution Share-Alike license”.
Puteti utiliza, distribui si dezvolta in continuare acest ghid gratuit, pentru scopurile dvs.
personale, in urmatoarele conditii:
Trebuie sa mentionati NEPCon si sa includeti un link vizibil catre site-ul nostru
www.nepcon.org.
Trebuie sa impartasiti contributia dvs. sub aceeasi termeni si sa faceti
referire clara la conditiile impuse de licenta.
Va rugam sa ne adresati orice intrebari, comentarii sau sugestii de imbunatatire a
acestui ghid la adresa romania@nepcon.org.
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1: Ce este certificarea FSC a lantului de custodie (CoC)?
Certificare FSC a lantului de custodie (CoC) se bazeaza pe verificari independente si impartiale
conform standardelor dezvoltate de FSC. Scopul certificarii FSC CoC este de a consolida
credibilitatea sistemului FSC prin controlarea fluxului de material certificat care trece prin lantul de
aprovizionare.
Aveti nevoie de certificarea FSC CoC pentru a putea vinde si promova produse care doriti sa poarte
declaratia, etichetele sau marcile inregistrate FSC. Certificarea este relevanta pentru majoritatea
companiilor din lantul de aprovizionare a lemnului, incluzand spre exemplu industiile de productie si
prelucrare, comerciantii, tipografiile, comerciantii de hartie si firmele de constructii.
In cazul in care clientii dvs. sunt consumatori finali, nu aveti nevoie de certificare pentru a putea
achizitiona sau vinde produse finite, etichetate FSC. Trebuie doar sa obtineti o licenta de utilizare a
logo-ului FSC pentru a le promova.
Administratorii padurilor certificate FSC si-au dat angajamentul pentru a avea grija de fauna din
padure, sa asigure conditii echitabile si sigure pentru muncitorii din padure si sa respecte comunitatiile
locale. Companiile certificate CoC creaza o legatura esentiala pentru consumatorii finali. Prin
furnizarea de produse certificate, organizatia dvs. ofera clientilor posibilitatea de a alege responsabil
si de a sustine silvicultura responsabila din intreaga lume.
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2: Cine ce face in sistemul FSC?
Forest Stewardship Council (FSC) este un ONG international. FSC detine si dezvolta standarde de
certificare pentru o buna administrare a padurii si standarde legate de lantul de custodie. FSC este un
sistem de certificare international de succes care ofera posibilitatea etichetarii ecologice a produselor
din lemn si hartie, si detine un nivel ridicat de patrundere pe piata si recunoastere la nivel mondial.
Rolul FSC este sa dezvolte si sa mentina a regulamente si politici. FSC nu emite certificate si nu
efectueaza audituri.

Cine emite certificatele?
Organismele de certificare FSC (CB – Certification Body) emit certificate FSC pentru administratorii de
padure si/sau organizatii din lantul de aprovizionare, pe baza unei evaluari riguroase a conformarii
organizatiilor cu cerintele FSC. Pentru a mentine certificarea, o organizatie trebuie sa se supuna
evaluarilor FSC, implementate de un organism de certificare, in mod regulat. Aflati mai multe despre
proces in Sectiunea 6 a acestui ghid.

Cine controleaza organismele de certificare?
Pentru a proteja credibilitatea sistemului, FSC coopereaza cu Accreditation Services International
(ASI), care actioneaza ca si organism de control si inspectie general al FSC. ASI acrediteaza (aproba)
organismele de certificare. De asemenea, ASI efectueaza periodic audituri de supraveghere a
organismelor de certificare, supervizand calitatea auditurilor si a raportarii acestora.
Diagrama de mai jos prezinta principalii actori si rolul lor in sistemul FSC.
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Asistenta si dezvoltare:

Forest Stewardship Council (FSC)

Organizatie internationala care dezvolta standardele si politicile FSC intr-un proces in care
participa diferiti factori de interes. Adunarea Generala are loc odata la trei ani, intalnire in care
se traseaza liniile directoarea ale dezvoltarii sistemului. FSC aplica un sistem format din trei
grupuri de interes, asigurand o influenta egala intre interesele de mediu, cele sociale si cele
economice. FSC tine in echilibru si influenta dintre Nord si Sud.

FSC-International

Birouri nationale FSC

Detine functiile centrale precum
managementul, dezvoltarea a
standardelor si politicilor la nivel
mondial si comunicarea globala.

Elaboreaza standarde nationale
pentru administrarea padurilor FSC
si creste nivelul de constientizare
fata de brandul FSC.

Implementarea practica a sistemului:

ASI

Supravegheaza
performantele
organismelor de
certificare FSC.

Organismelele de
certificare FSC

Efectueaza auditurile
FSC pentru
Organizatii. Emit si
retrag certificatele.

Organizatiile certificate

Indeplinesc cerintele
FSC si sunt supuse
auditurilor anuale.
Introduc produse FSC
pe piata.

Figura 1. Sistemul FSC – principalii actori si roulul lor
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3: Principalele cerinte pentru certificarea FSC CoC
O organizatie certificata FSC CoC trebuie sa aiba control asupra fluxului de materiale certificate de-a
lungul proceselor desfasurate, de la achizitii, la depozitare si productie pana la vanzarea finala a
produselor FSC.
Pentru a deveni certificat, trebuie sa asigurati implementarea unei proceduri a lantului de custodie.
Procedura trebuie sa descrie toti pasii parcusi pentru gestionarea materialului FSC. De asemenea
trebuie pregatite anumite tipuri de documente si trebuie determinat modul de control al calitatii
sistemului CoC implementat.
In plus, trebuie sa aveti implementata o politica de sanatate si securitate in munca (SSM) si un
reprezentant SSM desemnat.
De asemenea, certificarea FSC CoC necesita sa aderati la principiile de conduita etica, descrise in
“Politica de asociere” cu FSC. Printre alte aspect, aceasta include probleme sociale precum mediul
de lucru si libertatea de asociere. In plus, organizatia dvs. nu trebuie sa fie implicata in activitati
forestiere inacceptabile, precum exploatarile ilegale.
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Standardele de baza
Standardul Lantului de custodie FSC (FSC-STD-40-004) stabileste cerintele esentiale pentru
organizatiile certificate CoC. Standardul descrie sisteme si proceduri necesare pentru asigurarea
controlului eficient a materialelor certificate, pe parcursul intregului proces desfasurat: productie,
depozitare, transport, achizitii si vanzari.
Principalele cerinte ale standardului CoC acopera trei aspecte principale:
•

Documentatia pentru materialele achizitionate.

•

Evidente interne pentru materialului certificat.

•

Proceduri de inregistrare a achizitilor si vanzarilor de material si produse certificate.

Doar anumite sectiuni ale standardului se vor aplica in cazul dvs., in functie de scopul certificatului.
Partea a IV-a se referă la cazuri speciale, cum ar fi externalizarea proceselor de FSC.
Standardul FSC pentru Marca Inregistrata (FSC Trademark Standard - FSC-STD-50-001)
reglementeaza utilizarea etichetelor FSC, atat pe produs cat si promotional. Acest standard este
relevant pentru majoritatea posesorilor de certificate CoC.
Politica de asociere cu principiile FSC (FSC Policy for Association - FSC-POL-01-004) necesita
aderarea la valorile de baza ale FSC daca doriti asocierea FSC, sub orice forma, spre exemplu prin
obtinerea unui certificat FSC. Acesta politica specifica si conditiile prin care FSC isi rezerva dreptul de asi retrage asocierea cu o organizatie.
Standardul FSC pentru Clasificarea Produselor (FSC Product Classification Standard - FSC-40004a) clasifica toate produsele care pot fi comercializate ca si FSC. Trebuie sa folositi acest standard
cand definiti lista Grupelor de Produse FSC.
Se pot aplica standarde sau politici aditionale, in functie de scopul certificatului. Spre exemplu
standarde speciale pentru:
•

Amestecarea materialelor necertificate FSC, pentru obtinerea produselor FSC necesita
aplicarea standardul pentru Lemn Controlat (Controlled Wood - FSC-STD-40-005).

•

Folosirea materialelor reciclate pentru obtinerea produselor FSC necesita aplicarea
standardului FSC pentru recuperare de la sursa (FSC Sourcing Reclaimed Standard - FSCSTD-40-007).

•

Mentinerea certificarii FSC CoC pentru organizatii cu mai multe locatii de productie necesita
aplicarea standardului de certificare CoC pentru locatii multiple (FSC CoC Multi-Site
Certification Standard - FSC-STD-40-003).

•

Mentinerea certificarii FSC CoC pentru grupuri de organizatii necesita aplicarea politicii FSC
CoC pentru grup (FSC CoC Group Certification Policy (FSC-POL-40-002).

Inainte de certificare trebuie sa stabiliti proceduri care sa raspunda tuturor cerintelor relevante. De
asemenea, trebuie sa desfasurati instruiri cu personalul responsabil de activitatile curente. Aceste
aspect sunt verificate pe parcursul auditului de evaluare initiala a lantului de custodie FSC.
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4: Alegerea unui sistem al lantului de custodie
Cerintele FSC CoC va dau posibilitatea de a alege intre trei sisteme generale ale lantului de custodie,
fiecare potrivite pentru diferite tipuri de organizatii si procese. De obicei se alege un singur sistem,
dar unii detinatori de certificate trebuie sa aplice diferite sisteme pe diferite grupe de produse. Cele
trei sisteme sunt:
1.

Sistemul pe Transfer

2.

Sistemul pe Procente

3.

Sistemul pe Credit

Sistemul pe transfer
Sistemul pe transfer ofera metoda cea mai simpla de asigurare a lantului de custodie. Necesita ca
materialul certificat FSC sa fie separate de cel necertificat in orice moment, pe parcursul intregului
proces de productie sau vanzare, inclusiv depozitare, manipulare si procesare. Sistemul pe transfer
este adesea utilizat in industria tipografica, deoarece separarea hartiei certificate de cea necertificata
este relativ simpla.
Daca productia sau achizitiile de materii prime fac dificila sau scumpa mentinerea separarii fizice a
materialelor certificate, puteti alege implementarea unuia din sistemele descrise mai jos. In anumite
conditii, aceste sisteme permit amestecarea materialelor certificate FSC cu cele necertificate in depozit
si in productie.

Sistemul pe procente
Sistemul pe procente este o optiune buna pentru organizatiile care obtin produse asamblate. Pentru
asemenea produse, calcularea continutului de material FSC dintr-o grupa de produse este simpla. In
cadrul acestui sistem, procentul de material certificat FSC folosit in produs (sau pe linia de productie)
este calculat, putand fi folosita declaratia FSC corespunzatoare. Acest sistem este foarte des folosit
de producatorii de mobilier.

Sistemul pe credit
Sistemul pe credit este in principal folosit pentru producatorii primari si secundari cu un numar mic de
grupe de produse certificate. Sistemul opereaza cu un “Cont de credit FSC” unde “Creditul FSC” este
adaugat in “Cont” cand materiile prime certificate FSC sunt cumparate. In schimb “Creditul FSC” este
scazut cand produceti si vindeti produse cu declaratia FSC. Un gater este un exemplu de tip de
afacere care foloseste adesea sistemul pe credit.

Utilizarea lemnului controlat (Controlled Wood)
Daca aplicati sistemul pe credit sau procente, veti amesteca material necertificat FSC pentru
obtinerea produselor FSC. Asadar trebuie sa va asigurati ca tot materialul non-FSC din productia
FSC este “controlat”. Acest “control” se refera la riscului minim ca materiile prime sa provina din surse
inacceptabile precum exploatari ilegale sau din zone in care drepturile populatiilor indigene nu sunt
respectate.
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Aveti nevoie de implementarea unui sistem de achizitii de lemn controlat. Puteti cumpara lemn
certificat FSC (CW) in doua moduri:
1. Cea mai simpla solutie este sa achizitionati lemn controlat de la o organizatie care detine un
certificat FSC CoC/CW combinat. De obicei acesti furnizori ofera atat produse certificate FSC
cat si produse cu declaratia FSC CW. In practica, aceasta este de multe ori singura cale de
achizitie a materialelor controlate – cu exceptia cazului in care cumparati lemn direct din
padure.
2. Daca achizitionati CW direct din paduri necertificate FSC, trebuie sa implementati propriul
sistem de control. Note: rebuie sa puteti demonstra originea tuturor materialelor intrate
mergand inapoi pana la padure si trebuie sa elaborati o evaluare de risc pentru lemnul pe care
il achizitionati. In finctie de evaluarea de risc, pot fi necesare vizite de verificare selectate in
padurile de provenienta.
Cerintele pentru aprovizionarea cu FSC CW sunt descrise intr-un standard separat: FSC-STD-40-005.
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5: Tipul si scopul certificatului
Inainte de a va arata angajamentul in procesul de certificare FSC, trebuie va sa decideti asupra
scopului certificatului: Ar trebui sa acopere toate locatiile si produsele organizatiei? Anumite parti ale
procesului de productie certificata vor fi externalizate? Se doreste vanzarea produselor cu declaratia
FSC CW in plus, pe langa produsele certificate FSC?
Aceasta alegere este luata in mod normal prin consultarea organismului de certificare, care poate oferi
informatii legate optiunile dvs. si va poate ajuta sa evaluati argumentele pro si contra in relatie cu nevoile
specifice ale organizatiei.
FSC ofera si solutii particularizate pentru organizatiile care se confrunta cu provocari special
determinate de dimensiunea sau complexitatea lor. Principalele optiuni sunt urmatoarele:
Certificat lant de custodie (COC) / lemn controlat (CW) combinat
Ati putea lua in considerare combinarea certificarii CoC cu certificarea CW. Acest lucru este relevant
daca:
Aveti acces la materii prime “controlate”, si
Doar o parte din produsele pot fi vandute ca fiind certificate FSC .
Acest lucru va permite sa vindeti produse necertificate cu o declarative CW cand sunt in scopul
certificarii CoC/CW. Pe pietele actuale poate fi dificil sa gasiti suficiente materii prime pentru a face
fata cererii, in continua crestere, de produse FSC. Daca sunteti in aceasta situatie, combinarea unui
certificat CoC cu CW poate constitui un avantaj semnificativ.
Clientii care achizitioneaza CW de obicei sunt certificati FSC si utilizeaza materialele CW ca si intrare
pentru productia lor de FSC MIX. Prin abordarea acestor tipuri de clienti puteti deschide relatii
valoroase care ar putea conduce spre puncte de vazare noi in momentul in care capacitatea de
productie FSC a organizatiei dvs. va creste.
Cu toate acestea, posibilitatea promovarii produselor FSC CW este limitata. Printre alte restrictii se
numara si imposibilitatea de etichetare a produselor.
Certificarea multi-site
Acest tip de certificare este relevanta daca organizatia dvs. este mare sau complexa, cu multe puncte
de lucru care trebuie certificate. Cu un certificate multi-site, organizatia dvs. implementeaza audituri
interne care scad necesitatea evaluarilor de terta parte pentru toate punctele de lucru. Exista cerinte
pentru cresterea competentei in audituri interne si pentru proceduri de auditare interna. Certificarea
multi-site reduce costurile externe ale certificarii, facilitand administrarea interna, incluzand partea de
marketing, folosirea marcilor inregistrate FSC etc.
Certificarea de grup
Acest tip de certificare este relevanta daca organizatia dvs. este relativ mica si doriti sa impartiti povara
certificarii cu alte organizatii. Certificarea de grup este cel mai simplu de realizat daca membrii grupului
au aproximativ aceleasi activitati incluse in scopul certificarii, incluzand declaratiile FSC folosite pentru
intrari si iesiri. De exemplu, un grup de tipografii pot sa posede un certificat multi-site.
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6: Procesul de certificare
Procesul de certificare poate varia in functie de organizatie, de tipul si scopul certificatului si
de organismul de certificare.
Mai jos este o schita a unui proces tipic de certificare implementat de NEPCon:
Scopul certificatului: Va ajutam sa identificati scopul cartificatului

relevant. Dupa ce acceptati propunerea noastra, vom desemna o
persoana de contact NEPCon pentru organizatia dvs. si veti primi un
pachet de deschidere care includ documente FSC si ghiduri NEPcon.
Pregatirea dvs.

Pregatiti procedurile lantului de cistodie si docuemtele conexe. Toti
angajatii trebuie sa fie instruiti pentru a fi constienti de rolul si
atributiile fiecaruia. Puteti gasi ajutori in Ghidul NEPCon “Pregatirea
pentru certificarea lantului de custodie FSC”
Auditul de evaluare

Evaluarea principala de obicei implica o vizita la sediul sau punctele
de lucru ale organizatiei dvs. Auditorul revizuieste documentatia,
viziteaza linia de productie si intervieveaza angajatii*.
Raportul de evaluare

Acest raport descrie rezultatele auditului, incluzand conformarea
cu regulile FSC. Orice non-conformitate este descrisa in detaliu. O
persoana experimentata din NEPCon verifica raportul si in final
sunteti invitat sa adaugati comentarii la raport.
Certificatul dvs.

Daca raportul final recomanda certificarea atunci va este emis
certificatul FSC al lantului de custodie.

*Daca organizatia dvs. nu intra in posesia fizica a produselor certificate, evaluarea ar putea sa fie
efectuata fara o vizita in teren.
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7: Un exemplu tipic de audit la fata locului
Durata si programul auditului FSC depinde de marimea organizatiei, locatia geografica a punctelor de
lucru incluse in scopul certificatului si de complexitatea tehnica a certificatului.
De cele mai multe ori un audit poate fi efectuat intr-o singura zi. Mai jos sunt descrisi pasii unui audit
anual tipic, al unei organizatii cu un sistem simplu CoC si cu un singur punct de lucru. Evaluarea
principala urmareste in mare masura aceelasi plan.
A. Sedinta de deschidere (aproximativ 30 minute)
Participanti: Coordonatorul de certificare al organizatiei dvs., reprezentantii administratorului si auditorul NEPCon.
Auditorul prezinta programul auditului, rezuma raportul de
anul trecut si prezinta punctul central al auditului din acest
an. Neconformitatile deschise sunt intotdeauna o zona
esentiala de focalizare. In plus, auditorul informeaza cu
privire la schimbarile preconizate in sistemul FSC.
Dvs. descrieti modul de solutionare al neconformitatilor,
oferind de asemenea informatii cu privire la alte schimbari
care va pot afecta certificarea.

Nota: In timpul evaluarii principale (pentru prima data) sedinta de deschidere se va concentra de
multe ori in special pe organizatia dvs. Vi se va cere sa prezentati politicile si sistemul CoC iar
auditorul va prezenta aspecte de baza ale certificarii si va pune intrebari generale privind sistemul
dvs.CoC.

B. Verificarea locatiei, sistemului si interviuri cu personalul (2-4 ore)
Participanti: Responsabilul cu certificarea din cadrul organizatiei, personalul relevant si auditorul
din partea NEPCon.

Auditorul viziteaza locatiile care indeplinesc un rol in
sistemul dvs. CoC, Aceasta include productie, depozitarea,
achizitii, vanzare si marketing. Auditorul va dori de obicei sa
vada sistemele electronice si fizice care demonstreaza
conformarea cu cerintele certificarii.

Vi se va cere sa aratati cum separate materialul certificate de cel necertificat, si modul in care aplicati
declaratia FSC pe avize si facturi.
Pentru fiecare din functiile centrale, auditorul nostru va desfasura unul sau mai multe interviuri cu
personalul responsabil pentru implementare unor parti specifice ale sistemului dvs CoC.
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C. Timpul propriu al auditorului (30 minute)
De-a lungul auditului, auditorul nostru isi inregistreaza
observatiile sale. Acestea formeaza baza raportului de
certificare.
Auditorul isi va aloca de multe ori timp pentru a colecta
observatiile sale inainte de sedinta de inchidere.
Aceasta permite auditorului sa isi formuleze niste
concluzii bine definite inainte de a va prezenta
rezultatele preliminare.

D. Sedinta de inchidere (30 minute)
Participanti: Responsabilul cu certificarea din cadrul organizatiei, reprezentanti ai managementului si auditorul
NEPCon.
Auditor nostru prezinta rezultatele preliminare ale
auditului, inclusiv punctele forte și punctele slabe
constatate in sistemul sau performanta dvs.
Sunt prezentate neconformitatile identificate. Intrebarile
dvs. legate de acest lucru sunt discutate și clarificate la
fata locului, daca este posibi
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8: Cum sa gestionati neconformitatile
Sistemul de control FSC poate fi caracterizat ca fiind strict dar echitabil. Rigoarea este necesara
pentru a asigura credibilitatea sistemului, dar organizatia certificate are oportunitatea de a
corecta neregulile inainte ca certificatul sau sa ii fie suspendat sau retras.
Nota: Prevenirea neconformitatilor in mod proactiv, se amortizeaza in mod normal comparativ cu
costurile si volumul de munca necesar solutionarii lor.

Rolul auditorului
Auditorul cauta dovezi care sa verifice conformarea d-voastra cu cerintele FSC. Daca sunteti in
imposibilitatea de a oferi aceste dovezi, sau auditorul observa dovezi de neconformitate, este de
datoria auditorului sa raporteze neconformitatile si sa va solicite solutionarea lor intr-o anumita
perioada limita. FSC solicita ca munca auditorului fie atent monitorizata.
Aceasta asigurare obligatorie a calitatii se concentreaza de multe ori pe ridicarea unor neconformitati
care sa fie in accord cu cerintele FSC de acreditare (FSC-STD-20-001 si FSC-STD-20-011).

Clasificarea neconformitatilor
Neconformitatile (NC) sunt clasificata ca fiind “minore” sau “majore” in functie de severitatea lor. NC
minore sunt automat ridicate la grad de “majore” daca nu sunt solutionate suficient intr-o anumita
perioada de timp. Lipsa sau incorectitudinea monitorizarii unei neconformitati majore in timpul alocat
va rezulta in suspendarea certificatului cu un preaviz de 30 de zile. Prezenta a 5 sau mai multe NC
pe parcursul unei singure evaluari este considerata a fi o defectiune majora a sistemului CoC al
organizatiei si poate rezulta in suspendarea imediata a certificatului.

Termene limita pentru monitorizarea unor NC
Termenul limita pentru monitorizare este de obicei un an in cazul NC minore. Conformitatea unei
NC minora este verificata pe parcursul auditului din anul urmator, in cadrul programului normal.
Termenul limita pentru o NC majora este mai scurt – de obicei 3 luni iar in unele cazuri chiar mai
putin. Prin urmare, NC majore implica extra cost pentru acoperirea unui audit suplimentar si a unui
raport special de audit in afara sferei normale a activitatiilor de audit.

Observatii
Auditorul va tine de asemenea sub observare si zonele cu probleme potentiale, mentionandu-le ca
“observatii” in raportul de certificare. Observatiile sunt puncte slabe in sistemul d-voastra care pot
prezenta riscuri de viitoare neconformitati. Cu toate ca solutionarea observatiilor nu este necesara in
mod official, va recomandam sa le luati in considerare pentru imbunatatirea sistemului d-voastra si a
prevenirii viitoarelor NC.

Cum sa intelegeti NC
La sfarsitul auditului, auditorul va va informa in legatura cu NC identificate pe parcursul auditului,
asigurandu-se ca intelegeti motivul pentru fiecare NC.
In plus, toate NC si observatiile sunt prezentate in raportul evaluarii dupa fiecare evaluare.
Fiecare NC este clar clasificat ca “minor” sau “major” avand un termen limita specific pentru
solutionare.
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9: Confidentialitatea
Auditorii FSC au acces la informatii sensibile despre organizatiile certificate, cum ar fi veniturile si
partenerii comerciali. Auditorii FSC sunt obligati prin cerinte stricte de confidentialitate iar organismele
de certificare au obligatia de a pastra toate documenele confidentiale.
Cu toate acestea, informatiile de baza sunt publicate in baza de date FSC http://info.fsc.org/. FSC
dezvaluie numele titularilor certificati, codul de certificare si licenta si scopul certificatului. Aceasta
informatie este plasata in baza de date FSC de catre organismul de certificare atunci cand
certificatul FSC este emis. Scopul principal este de a oferi cumparatorilor ocazia de a verifica daca
organizatia care vinde detine un certificat FSC valid care sa acopere procesele si produsele
relevante.
Daca detineti un certificate FSC/CW combinat, un rezumat al evaluarii CW trebuie, de asemenea,
facut public prin intermediul bazei de date FSC.

10: Marci inregistrate
Certificare FSC CoC permite organizatiei sa utilizeze marcile inregistrate ale FSC, demonstrand
angajamentul lor la utilizarea sustenabila a resurselor forestiere mondiale. Etichetarea FSC a
produselor va transmite un mesaj clar pe piata ca produsul sprijina aprovizionarea si producerea
responsabila a produselor pe baza de lemn.
Dup ace obtineti certificarea, primiti acces la utilizarea a trei marci inregistrate FSC pentru
etichetarea produselor certificate si promovarea organizatiei si produselor d-voastra:

1. Logo-ul FSC
2. Cuvintele 'Forest Stewardship Council' (“Consiliul de administrare al
padurilor”)
3. Initialele 'FSC'.

Veti primi acces la portalul FSC https://trademarkportal.fsc.org/portal/login.php unde puteti genera
simplu si rapid etichete promotionale si pe produs care vor include automat si codul unic FSC al licentei dvoastra.
Nota: Organismele de certificare trebuie sa aprobe utilizarea de catre organizatie a etichetelor si
marcilor inregistrate FSC inainte de publicarea sau etichetarea produselor.
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Anexa 1: Standardele de certificare relevante
Standardele enumerate mai jos sunt cele care se aplică cel mai frecvent titularilor de certificate
FSC CoC. Standarde si politici suplimentare va pot fi relevante. Acest lucru depinde de situatia dvoastra, de conditii specifice si de scopul certificatului.
Pentru versiunile actualizate ale standardelor, politicilor si directivelor, va rugam consultati website-ul FSC .
Standardele cuprind cerintele obligatorii, normative pentru titularii de certificate.
Directivele include asa-numitele note de consiliere. O directiva face referire la un standard specific. In
esenta, rolul notelor de consiliere este sa extinda sis a interpreteze cerintele incluse in standard.
Toate notele de consiliere sunt obligatorii. Trebuie sa le urmati pentru a fi in conformitate cu
cerintele certificarii.

Standardul de certificare

Descrierea

Standardul FSC Lant de
custodie
(FSC-STD-40-004)

Relevant pentru toti detinatorii de certificate a lantului de
custodie. Include achizitia, productia, depozitarea,
vanzarea, etichetarea si promovarea producelor
certificate .

Directiva FSC Lant de
custodie
(FSC-DIR-40-004)

Orientari obligatorii cu privire la standardul FSC CoC FSC-STD-40004.

Standard FSC Marca
inregistrata
(FSC-TMK-50-001)

Relevant pentru toate organizatiile certificate CoC care doresc utilizarea
marcilor inregistrate FSC pentru etichetarea produselor sau marketing.

Standardul FSC Lemn
Controlat
(FSC-STD-40-005)

Relevant pentru organizatii care achizitioneaza produse
non-FSC din lemn/hartie care vor fi incluse in productia
FSC. Standardul seteaza cerintele care sa asigure ca
materialul necertificat provine din surse acceptate.

Directiva FSC Lemn
controlat
(FSC-DIR-40-005)

Orientari obligatorii cu privire la standardul de evaluare
a organizatiei FSC CW FSC-STD-40-005.

Standardul FSC Materiale
recuperate
(FSC-STD-40-007)

Relevant daca organizatia utilizeaza material recuperate pentru productia
FSC.

Standardul FSC
Multi-site
(FSC-STD-40-003)

Certificarea multi-site este relevanta daca organizatia
este mare sau complexa cu multe locatii care necesita
certificare.

Standardul FSC CoC Certificare de
grup Group
Standardul de certificare FSC CoC Proiect
(FSC-STD-40-006)

Certificarea de grup FSC este o optiune potrivita pentru organizatiile de
mici dimensiuni.
Certificarea FSC Proiect se aplica projectelor de constructii.
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Despre NEPCon
NEPCon este o organizatie internationala,
non-profit, care lucreaza pentru a asigura
utilizarea responsabila a resurselor
naturale si asigurarea mijloacelor de
existenta durabila la nivel mondial.
Prin servicii de certificare si proiecte
inovatoare, ajutam alte organizatii sa
devina parte a solutiei la unele din cele
mai mari provocari ale lumii, inclusiv a
defrisarilor, schimbarilor climatice si
reducerea biodiversitatii.

NEPCon
Guldsmedgade 34, 1 l 8000 Aarhus C. l Denmark
Email: info@nepcon.org
Tel: +45 86 18 08 66
Fax: +45 86 18 10 12
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