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Acest ghid a fost produs în cadrul proiectului Sustainable Timber Action in 
Europe (Acţiunea Lemn Sustenabil în Europa). Mai multe inormaţii despre 
proiect pot fi găsite la finalul acestui ghid, sau pe pagina de web a proiectului 
www.sustainable-timber-action.org. Recomandările se bazează pe un Raport de 
Context detaliat -  Background Report, care poate fi găsit pe pagina de web a 
proiectului.
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1.	 Introducere		

care	este	scopul	acestui	ghid?

Acest ghid este destinat să ajute autorităţile publice din Europa să se asigure 
că produsele lemnoase pe care le cumpără sunt sustenabile. 

Ghidul oferă un model de achiziţie ușor de utilizat conținând text editabil 
care poate fi inserat direct în documentele de licitaţie. Oferă de asemenea 
îndrumări pentru autorităţile locale care doresc să meargă mai departe şi să 
utilizeze achiziţia de lemn ca un instrument pentru îmbunătăţirea traiului 
comunităţilor forestiere şi a lucrătorilor din ţările mai slab dezvoltate.   

Îm mai multe ţări UE au fost introduse politici naţionale de achiziţie a 
lemnului (vezi caseta de la  pagina 7). Dacă ţara dumneavoatră are o politică 
în vigoare va trebui să asiguraţi conformitatea cu aceasta. 

ce	Produse	din	leMn	acoPeră	acest	ghid?

• Mobilă 

• Bricheţi/peleti de lemn pentru producerea energiei

• Obiecte pentru terenuri de joacă 

• Garduri

•  Produse pentru construcţii (rame ferestre, paneluri de pereţi, 
podele etc.) 

• Paleţi & ambalaje

• Împrejmuiri terenuri

Recomandările nu sunt destinate pentru achiziţia de produse 
din hârtie. Există deja multe ghiduri pentru achiziţia de hârtie 
sustenabilă, unele fiind menţionate la pagina  20 a acestui ghid. 

ce	produse	de	lemn	cumpăraţi?

Autorităţile publice cumpără lemn sau cherestea direct sau indirect pentru o 
serie de  produse şi lucrări, de la construcţii şi podele până la mobilă, hârtie 
şi ambalaje.

În sensul acestui ghid un produs din lemn este unul care conţine lemn sau 
fibră de lemn, inclusiv materiale “reciclate”, totuşi recomandările nu fac 
referire doar la hârtie. 
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ce	este	lemnul	sustenabil?

O definiţie standard a lemnului sustenabil, care acoperă impactul de mediu, 
social şi economic, va lua în mod obişnuit în considerare trei chestiuni:

legalitatea	–		
faptul că proprietarul/administratorul pădurii deţine dreptul legal de a 
recolta, iar lemnul este recoltat, procesat şi comercializat în conformitate cu 
legile internaţionale, naţionale şi locale relevante.1 

sustenabilitatea	de	Mediu	– 
faptul că pădurea este administrată într-un mod care prezervă sănătatea 
pădurii pentru  generaţiile viitoare. Spre exemplu menţinerea resurselor 
pădurii, a sănătăţii şi biodiversităţii ecosistemului pădurii.2 

sustenabilitate	socială	–	
faptul că lemnul este recoltat, procesat şi comercializat cu respectarea 
drepturilor şi condiţiilor de muncă a celor direct afectaţi, spre exemplu 
dreptul tradiţional de folosinţă a populaţiei indigene, sau condiţiile de muncă 
a lucrătorilor forestieri.  

Practicile forestiere ilegale şi nesustenabile, împreună cu conversia 
terenurilor pentru agricultură, sunt cauzele principale ale despăduririlor şi 
degradărilor forestiere. 50% din pădurile lumii au fost pierdute în ultimii 
50 de ani3, 130.000 km2 fiind pierduţi anual. Despăduririle de astăzi sunt 
responsabile pentru 18% din totalul emisiile de carbon – mai mult decât 
emisiile provenite din întregul sector al transporturilor.4

Aceste transformări au impacte sociale şi de mediu majore. Mai mult de 
o cincime din populaţia lumii, inclusiv multe grupuri indigene din ţările în 
curs de dezvoltare, depind de resursele forestiere pentru traiul lor (FAO, 
World Bank)5, comunităţi care sunt în consecinţă vulnerabile la despăduriri şi 
degradări ale pădurilor. Condiţiile precare de muncă şi siguranţa muncitorilor 
în operaţiunile forestiere şi de procesare sunt de asemenea un motiv de 
preocupare în industria lemnului. Se face tot mai mult referire la Convenţiile 
“ILO Core Conventions”6 în politicile sustenabile ale lemnului.   

 

"		secţiunea	2			oferă un model standard pentru achiziţia produselor din 
lemn sustenabile

1	 Pentru o definiție cuprinzătoare vă rugăm consultați Regulamentul EU privind exploatarea lemnului (995/2010)
2 Pentru o definiţie acceptată internaţional vă rugăm să o consultaţi pe cea oferită de FOREST EUROPE: www.foresteurope.org
3 Vezi pe: www.cpet.org.uk 
4 The Stern Report (2007) - Stern, N., The Economics of Climate Change, The Stern Review, Cabinet Office - HM Treasury, Ianuarie 2007
5 Vezi, spre exemplu, pe: www.fao.org/forestry/livelihoods/en/ 
6 Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87); Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 

1949 (No. 98); Forced Labour Convention, 1930 (No. 29); Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105); Minimum Age Convention, 1973 
(No. 138); Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182); Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100); Discrimination (Employment 
and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Vezi online la: www.ilo.org

1. INTRODUCERE
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certificarea	managementului	forestier	sustenabil
Schemele de certificare a managementului forestier sustenabil asigură 
o verificare independentă, terţă a faptului că lemnul provine din păduri 
administrate sustenabil. Aceste scheme includ mecanisme pentru 
depistarea produselor din pădurea de origine şi de-a lungul lanţului 
de aprovizionare, până la consumatorul final. Certificarea lanţului de 
aprovizionare se numeşte Chain of Custody (CoC) – (Lanţ de control al 
produsului – n.t.)

Există două scheme internaţionale principale:

•  Consiliul de Administrare al Pădurilor - The Forest Stewardship 
Council (FSC) – www.fsc.org 

•  Programul pentru Asigurarea Certificării Forestiere - The Programme 
for the Endorsement of Forest Certification (PEFC) – www.pefc.org 

Ambele aceste scheme cer conformitatea cu principiile de legalitate, 
sustenabilitate de mediu şi socială menţionate mai sus, inclusiv 
respectarea convenţiilor de bază ILO de-a lungul lanţului de 
aprovizionare, precum şi protejarea drepturilor populaţiilor indigene. 
Majoritatea politicilor de achiziţii de lemn sustenabil acceptă oricare 
dintre aceste etichetări ca mod de demonstrare a conformităţii cu 
cerinţele de sustenabilitate. 

Mergând	mai	departe	–	sprijinirea	comerţului	
corect	în	domeniul	lemnului
Relaţiile comerciale dezechilibrate din industria lemnului înseamnă 
că adesea comunităţile forestiere şi companiile forestiere mici nu 
beneficiază suficient de pe urma pieţei globale – primind preţuri mici 
pentru produsele lor şi beneficiind de prea puţină siguranţă a traiului.  

Conceptul de comerţ echitabil este menit a asigura că producătorii 
din ţările în curs de dezvoltare vor primi un preţ echitabil pentru 
bunurile pe care le produc şi s-a dovedit a fi un succes în îmbunătăţirea 
condiţiilor de viaţă a multor familii din lumea întreagă pentru multe 
alte produse7. Până acum totuşi, conceptul nu a fost aplicat pe scară 
largă în sectorul lemnului. 

Sunt acum în curs de demarare mai multe iniţiative care combină 
managamentul sustenabil al pădurilor cu comerţul echitabil.   
Autorităţile publice sunt bine poziţionate pentru a oferi piaţa pentru un 
comerţ echitabil cu produse din lemn despre care aceste iniţiative cer 
să aibă succes şi ajută la reducerea sărăciei în emisfera sudică.

"		secţiunea	3   oferă opţiuni pentru promovarea principiilor de 
comerţ echitabil în achiziţia lemnului 

7 Conform Fairtrade International, mai mult de 1,2 milioane de producători şi lucrători din 58 
de ţări în curs de dezvoltare beneficiază acum de vânzările la nivel global şi de produsele 
etichetate Fairtrade
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Mergând	mai	departe	–	sprijinirea	altor	obiective	po-
litice

Autorităţile publice pot de asemenea să utilizeze acţiunile lor de achiziţie de 
lemn pentru a promova alte obiective politice.   

"		secţiunea	4			prezintă îndrumări asupra:

•  Creşterea conştientizării silviculturii sustenabile prin intermediul achiziţiilor

•  Sprijinirea companiilor mici din domeniul lemnului în Europa

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

implementarea	unei	politici	de	achiziţii	sustenabile

Cele mai eficiente exemple de achiziţii sustenabile de lemn sunt bazate pe un 
angajament politic clar – fie ca un element individual de politică de achiziţie 
a lemnului fie ca element al altei politici, spre exemplu protecţia climei sau 
achiziţiile sustenabile în general. 

Aceste politici sunt utile în oferirea de ajutor managerial în rândul 
organizaţiilor solicitate în general să asigure eficienţa acţiunilor şi să le 
încadreze permanent în achiziţiile regulate.

"		secţiunea	5			prezintă un model de dezvoltare a unei politici de 
achiziţie sustenabilă a lemnului.

leMnul	Pe	PriMul	loc	

Lemnul este o resursă regenerabilă  şi, dacă este recoltat corect, 
una foarte sustenabilă. Cererea tot mai mare de lemn sustenabil 
în construcţii ajută la încurajarea managementului sustenabil al 
pădurilor, creşte suprafeţele împădurite şi realizează o funcţie 
utilă de stocare a carbonului – cu CO2 conţinut în clădire. 

Unele autorităţi publice implementează o politică a “lemnului pe 
primul loc”, care impune ca lemnul din surse sustenabile să fie - 
acolo unde este fezabil - utilizat ca material primar de construcţii 
în toate proiectele de construcţii noi şi renovări.  

Vezi: www.woodforgood.com 

1. INTRODUCERE
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Politici	naţionale	de		achiziţie	a	leMnului	
sustenabil		

Mai multe state membre ale UE (Austria, Belgia, Danemarca, 
Finlanda, Franţa, Germania, Olanda şi Marea Britanie) au 
adoptat politici de achiziţie a lemnului sustenabil iar altele 
au implementat politici pentru anumite categorii de produse 
(mobilă şi hârtie) sau le-au promovat în cadrul legislaţiei 
naţionale de achiziţii. 

Un grup de lucru ad-hoc asupra achiziţiilor publice de lemn 
şi produse pe bază de lemn a publicat de asemenea un 
raport şi recomandări asupra încorporării obiectivelor de 
sustenabilitate ale UE şi ale statelor membre în politicile de 
achiziţii publice.8 

Pagina de internet a proiectului STA conţine o bază de date 
cu resursele din diferitele ţări europene, inclusiv politici, 
instrumente, îndrumări şi programe de training:  
www.sustainable-timber-action.org	

de	ce	să	cumpărăm	lemn	sustenabil?

Pentru	a	asigura	conforMitatea	cu	Politicile	şi	obiectivele	
de	guvernare	naţionale	sau	locale	– 
Un număr tot mai mare de guverne naţionale utilizează politici de achiziţii 
sustenabile de lemn (vezi textul de mai jos). Multe autorități locale de 
asemenea impun ţinte ambiţioase în domeniu. 

Pentru	a	îMbunătăţi	aMPrenta	de	carbon	–		
Achiziţionarea de lemn din surse administrate sustenabil poate contribui 
la reducerea emisiilor de carbon cauzate de defrişări. Lemnul utilizat în 
construcţii ajută de asemenea la stocarea carbonului. Emisiile de carbon 
cauzate de transportul produselor lemnoase pot fi de asemenea luate în 
considerare. 

Pentru	a	obţine	recunoaştere	Publică	– 
Un angajament de achiziţionare a lemnului sustenabil implementat cu 
eficienţă va îmbunătăţi imaginea organizaţiei dumneavosatră şi va reduce de 
asemenea riscul unei publicităţi negative din partea grupurilor de presiune.  

Pentru	a	ajuta	la	ProMovarea	dezvoltării	sustenabile	– 
Achiziţionarea de lemn sustenabil poate ajuta la menţinerea sănătăţii şi 
funcţiunilor globale ale pădurilor pentru generaţiile viitoare şi poate proteja 
drepturile şi traiul oamenilor care depind de ele şi asigură condiţii decente de 
muncă pentru muncitorii forestieri.  

8			Raport al ‘Standing Forestry Committee ad hoc Working Group VI on forest 
information and monitoring’ Online la: http://ec.europa.eu/agriculture/fore/publi/
index_en.htm	
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lemnul	ilegal

Tăierile ilegale de lem rămân o cauză majoră de îngrijorare la nivel global, 
contribuind semnificativ la despăduriri şi degradări şi ameninţând traiul 
comunităţilor forestiere şi a operatorilor comerciali care respectă legea.  

Din martie 2013, Regulamentul UE privind exploatarea lemnului (EUTR) va 
solicita ca tot lemnul de pe piaţa UE să provină din surse legale. Operatorilor 
care introduc lemn pe piaţă pentru prima dată li se va cere să aibă 
implementat un sistem de diligenţă necesară.  

EUTR este un element cheie al  Planului de Acţiune privind legislația, 
guvernanța și schimburile comerciale în domeniul forestier (FLEGT) care 
stabileşte acţiuni care să prevină comerţul cu lemn ilegal, să îmbunătăţească 
aprovizionarea cu lemn legal şi să încurajeze cererea de lemn care provine 
din păduri administrate sustenabil. FLEGT a stabilit Acordurile de Parteneriat 
Voluntar (VPAs) între UE şi mai multe ţări producătoare de lemn pentru 
implementarea unui sistem de licenţă care să asigure faptul că din partea 
ţărilor particpante nu va intra lemn ilegal pe piaţa UE. În Februarie 2012 
exitau VPA-uri între UE şi Camerun, Republica Central Africană,  Ghana, 
Indonezia. Liberia şi Republica Congo. În principiu, lemnul cu licenţă FLEGT 
va fi considerat legal în scopurile EUTR. Oricum, vă rugăm să reţineţi că în 
acest moment nu există deloc disponibil lemn cu licenţă FLEGT.

Asemenea sisteme de licenţă credibile reprezintă componente esenţiale 
pentru asigurarea legalităţii şi oferirea unui cadru necesar pentru 
managementul sustenabil al pădurilor. Ca recunoaştere a acestui fapt, 
politicile Marii Britanii de achiziţii de lemn sustenabil cer ca lemnul cu 
licenţă FLEGT să fie acceptat ca alternativă pentru lemnul provenit din surse 
sustenabile, ca mod de stimulare a creşterii.  

Deşi EUTR nu poate garanta în totalitate că tot lemnul achiziţionat de 
către autorităţile publice provine din surse sustenabile, riscul va fi redus 
considerabil din 2013. De aceea majoritatea autorităţilor nu vor mai considera 
a fi necesar să solicite dovezi suplimentare de legalitate în cadrul licitaţiilor. 

1. INTRODUCERE



9

1.	 Modelul	standard

Modelul standard de achiziţie de lemn sustenabil de mai jos se bazează pe 
definiţia larg acceptată a managementului sustenabil al pădurilor (SFM) 
al FOREST EUROPE (MCPFE).9 Această definiţie este în acord cu definiţia 
stabilită la nivel interguvernamental a SFM adoptată de către Adunarea 
Generală a Naţiunilor Unite în decembrie 2007. 

Aspectele sociale ale sustenabilităţii au fost propuse ca şi clauze contractuale 
opţionale şi se bazează pe abordarea din Marea Britanie din domeniul 
politicilor de achiziţie de lemn sustenabil.10

Din martie 2013, Regulamentul UE privind exploatarea lemnului (EUTR)11 
interzice plasare-a lemnului recoltat ilegal şi a produselor de lemn recoltate 
ilegal pe piaţa UE. Acest model de achiziţie nu mai necesită de aceea dovezi 
suplimentare de legalitate.

În conformitate cu politica lui triplu R (Redu - Reutilizează – Reciclează) acest 
model standard permite de asemenea ca lemnul reciclat să fie oferit de către 
furnizori ca alternativă la lemnul din surse SFM. 

"		Criteriile de achiziție recomandate se pot găsi pe pagina următoare.

9 ‘FOREST EUROPE înseamnă din 2009 Pan-European Forest Process on Criteria and Indicators for Sustainable Forest Management (MCPFE) Vezi  
online la: www.foresteurope.org/ 

10 Vezi www.cpet.org.uk	
11 Ibid
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2. MODELUL STANDARD

ManageMentul	sustenabil	al	Pădurii	sau	conţinut	reciclat

Cel puţin 70% din materialul brut al [produsului din lemn] trebuie să:  

1.  provină din surse administrate sustenabil, conform principiilor definite de către FOREST EUROPE (MCPFE): 
Managementul pădurii trebuie să asigure: 

 a)  Întreţinerea şi dezvoltarea corespunzătoare a resurselor forestiere şi contribuţia lor la ciclurile globale de 
carbon; 

 b) Întreţinerea sănătăţii şi vitalităţii ecosistemului pădurii; 

 c) Întreţinere, conservare şi dezvoltare corespunzătoare a diversităţii biologice în ecosistemele forestiere; 

 d)  Întreţinerea şi dezvoltarea corespunzătoare a funcţiilor protective în managementul forestier (în principal 
solul şi apa); 

 e) Întreţinerea şi încurajarea funcţiilor productive ale pădurilor (lemnos şi nelemnos) 

 verificare
	 Contractantul [furnizor, ofertant] trebuie să poată oferi: 
 a)  O factură cu un număr valid FSC sau PEFC CoC referitor la produsul în cauză şi care specifică 

procentajul de material certificat.(i)(ii)	

 b) Orice mijloace de verificare echivalente.(iii)

sau

2. rezultă din material reciclat de la post- sau pre-consumator.(iv)	 

 verificare
	  Contractantul [furnizor, ofertant] trebuie să poată oferi o documentaţie credibilă în care se specifică 

procentajul conţinutului reciclat.  
O factură cu un număr valid FSC  sau PEFC CoC referitor la produsul în cauză  şi cu o declaraţie care 
specifică procentajul de conţinut reciclat, vor fi acceptate ca dovadă a conformităţii(v), la fel ca orice 
alte mijloace de dovadă echivalente.

sau

3. o combinaţie de material din surse administrate sustenabil şi material reciclat

Restul de 30% trebui să provină din surse legale.

Criterii de achizițe recomandate

subiectul:	
‘Achiziţionarea de [produse] făcute din lemn sustenabil şi/sau reciclat’

sPecificaţii	tehnice:
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criterii	de	acordare:		
(Notă: Presupune aplicarea modelului “licitaţiei celei mai avantajoase economic” (MEAT))

Peste	%	de	leMn	sfM	

1.  Până la 20 de puncte vor fi acordate [produselor lemnoase](vi) la care mai mult de 70% din materialul brut 
provine din surse administrate sustenabil conform principiilor definite FOREST EUROPE (descrise mai sus).  
20 de puncte vor fi acordate produselor care conţin 100%. 0 puncte vor fi acordate produselor ce conţin 
70%. Punctele vor fi acordate pe o scară variabilă întrea acestea. 

 
												verificare
	 	Contractantul  [furnizor, ofertant] trebuie să poată oferi fie: 

a) O factură cu un număr valid FSC sau PEFC CoC referitor la produsul în cauză şi care specifică  
    procentajul de material certificat,sau  
b) Orice mijloace de verificare echivalente

note

(i)   Într-un mic număr de cazuri (circa 1.5% din furnizorii certificaţi), FSC poate să certifice produse cu doar 50% 
conţinut din surse sustenabile, de aceea trebuie solicitat procentajul.  PEFC cere un conţinut certificat de 
minim 70%, aşa încât va demonstra întotdeauna dovada conformităţii cu ajutorul acestui criteriu.  

(ii)	 Dacă un contractor [furnizor, ofertant] nu deţine certificarea FSC sau PEFC relevantă, dar oferă dovezi 
echivalente, atunci când verifică echivalenţa, achizitorul ar putea să urmeze ghidul disponibil pe pagina de 
internet a punctului central de expertiză pentru achiziţionarea lemnului din Marea Britanie (CPET) la adresa: 
www.cpet.org.uk/uk-government-timber-procurement-policy/evidence-of-compliance/other-evidence-as-
assurance/category-b-evidence.

(iii) Dacă autoritatea nu este sigură în legătură cu validitatea unei certificări  FSC sau PEFC, pagina următoare 
oferă câteva îndrumări foarte utile: www.cpet.org.uk/uk-government-timber-procurement-policy/evidence-
of-compliance/category-a-evidence/verifying-evidence 

(iv) Deşeurile post-consumator sunt materiale aruncate la sfârşitul duratei lor de viaţă utilă.  Deşeurile pre-
consumator se referă la materiale aruncate de-a lungul lanţului de aprovizionare înainte ca produsele să fie 
vândute consumatorului, de exemplu în procesele de fabricare.  

 FSC şi PEFC au cerinţe de certificare foarte diferite pentru produsele reciclate.  FSC impune un minim de 
85% de material reciclat post-consumator. Celelalte 15% trebuie să fie materiale reciclate pre-consumator. 
PEFC impune un minim de 70% conţinut reciclat post- sau pre-consumator, restul provenind din surse 
necontroversate. 

(v) Furnizarea de produse de lemn cu eticheta de reciclare FSC sau PEFC este destul de redusă în prezent, deşi 
se dezvoltă în anumite ţări. Majoritatea produselor care poartă eticheta de reciclare sunt pe bază de hârtie. 
De aceea este probabil ca furnizorii să trebuiască să ofere şi alte forme de verificare.

(vi)	 Modelul exact de acordare MEAT utilizat şi numărul de puncte alocate acestui criteriu de acordare vor 
depinde de modelul tipic de achiziţii al autorităţii contractante şi de importanţa pe care aceasta doreşte să 
le-o acorde. Exemplul acordă 20 de puncte din 100 pentru 100% lemn SFM. 
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clauze	contractuale	oPţionale

Anumite politici naţionale de achiziţii de lemn sustenabil, spre exemplu în 
Franţa şi Marea Britanie, recomandă sau impun anumite clauze care să fie 
incluse în contractele legate de lemn şi care se referă la aspecte sociale ale 
sustenabilităţii – în special conformitatea cu convenţiile ILO de-a lungul 
lanţului de aprovizionare a lemnului şi respectarea drepturilor tradiţionale ale 
grupurilor indigene. 

Atât FSC cât şi PEFC cer conformitatea cu aceste criterii pentru a acorda 
certificarea. Astfel, dacă furnizorii oferă produse etichetate prin oricare dintre 
aceste două scheme pentru a îndeplini specificaţiile tehnice de mai sus, 
autoritatea contractantă poate fi sigură că se îndeplinesc şi aceste criterii 
sociale. Totuşi, acolo unde se oferă mijloace suplimentare de verificare, poate 
fi necesară o asemenea clauză contractuală pentru a impune contractorului 
să ofere dovezi suplimentare referitor la criteriile sociale pe perioada 
contractului. 

2. MODELUL STANDARD

clauze	contractuale

sustenabilitate	socială

1.  Toate [produsele lemnoase] vor proveni dintr-o sursă forestieră unde managementul pădurii respectă total: 

a) Identificarea, documentarea şi respectarea drepturilor legale, obişnuite şi tradiţionale de proprietate  şi 
folosinţă referitoare la pădure; 

b) Mecanisme pentru rezolvarea plângerilor şi disputelor,  inclusiv cele referitoare la drepturile de proprietate  
şi folosinţă, la practicile de management al pădurilor şi la condiţiile de muncă ; şi 

c) Asigurarea drepturilor de bază la munca,  sănătate şi siguranţa lucrătorilor forestieri. 

 verificare
	 	Dacă se solicită de către [Autoritatea Contractantă] contractorul [furnizor, ofertant]  va prezenta dovada 

că [produsele lemnoase] furnizate sau utilizate în derularea [Contractului] sunt conforme cu această 
cerinţă. O dovadă acceptabilă ar include:

 a) O factură cu un număr valid FSC sau PEFC CoC referitor la produsul în cauză. 
 b) Orice mijloace de dovadă echivalente. 

Notă legală:  Există	diferite	interpretări	ale	directivelor	de	achiziţii	UE	referitoare	la	criteriile	sociale.	Clauzele	
contractuale	sociale	sunt	larg	răspândite	şi	acceptate	în	UE	în	legătură	cu	achiziţiile	publice	sustenabile.	Cu	toate	
acestea	mulţi	consideră	de	asemenea	că	este	valid	din	punct	de	vedere	legal	să	includă	criterii	sociale	şi	în	etapa	de	
acordare,	sau	chiar	la	specificaţiile	tehnice.	Ca	urmare,	anumite	autorităţi	ar	putea	să	aplice	clauzele	contractuale	de	
mai	sus	ca	şi	criterii	de	acordare	suplimentare.12

Criterii de achiziție recomandate

12 Proiectul cu finanţare UE LANDMARK a elaborat un ghid de verificare a responsabilităţii sociale de-a lungul lanţurilor de aprovizionare în achiziţii. 
Prezintă o imagine de ansamblu asupra modului în care criteriile sociale pot fi aplicate în procesele de achiziţie şi studiază diferitele abordări de 
verificare aplicate de către autorităţile publice europene – www.landmark-project.eu/en/guidance-tools

 Raportul celor de la EU Standing Forestry Committee conţine de asemenea o analiză detaliată a acestei probleme:  
http://ec.europa.eu/agriculture/fore/publi/sfc_wg7_2012_full_en.pdf
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Această opţiune de criterii de acordare este pentru autorităţile publice care 
doresc să utilizeze acţiunile lor de achiziţie a lemnului pentru a promova 
relaţii comerciale mai echitabile de care să beneficieze comunităţile forestiere 
şi companiile mai mici de procesare a lemnului din ţările în curs de 
dezvoltare.

disponibilitatea	pe	piaţă

În prezent există foarte puţine produse pe piaţă care să combine atât 
managementul sustenabil al pădurilor cât şi certificarea de comerţ echitabil, 
deşi s-au demarat anumite iniţiative (vezi tabelul 1). 

Aplicarea acestui criteriu nu va duce probabil la achiziţii semnificative în 
prezent; totuşi, trimite un semnal puternic furnizorilor în privinţa faptului 
că va exista o piaţă pentru asemene produse. Asemenea semnale de piaţă 
sunt nepreţuite, pentru că permit companiilor din domeniul lemnului să 
întocmească un caz de afaceri pentru investirea în asemenea scheme. 

3.	Sprijinirea		
	 comerţului	echitabil	 	
	 în	achiziţia	lemnului
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Următorul criteriu poate fi adăugat la ‘modelul standard’:

criterii	de	acordare:	

(Notă: Presupune aplicarea “licitaţiei cele mai avantajoase economic” modelul (MEAT))

definirea	coMerţului	echitabil

1.  20 puncte vor fi acordate [produselor din lemn] produse conform parametrilor Rezoluţiei Parlamentului 
European asupra Comerţului Echitabil şi Dezvoltării (2005/2245(INI)).13	

 verificare
	 Contractorul [furnizor, ofetant] trebuie să ofere fie:
 a) Produse cu etichetă Fairtrade (Fairtrade Labelling Organizations International)
 b)  Produse importate şi distribuite de Organizaţiile Fair Trade (recunoscute de World Fair Trade 

Organization)
 c) Orice mijloace doveditoare suplimentare

Criterii de achiziție recomandate

13 Acest document oferă o defniţie convenită de membrii Parlamentului European. 
www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A6-2006-0207+0+DOC+PDF+v0//EN	



15

tabel	1:	exemple	de	produse	lemnoase	provenite	atât	
din	surse	administrate	sustenabil	cât	şi	din	surse	de	
comerţ	echitabil

tipul	produsului	forestier: Mese, scaune, bănci
schema	sfM	utilizată:	 	 FSC
schemele	de	comerţ		
echitabil	utilizate:	 	 FLO
nume	şi	pagină	web:	  Fairtrade Deutschland
    www.fairtrade-deutschland.de

tipul	produsului	forestier: Mobilă, mobilier de exterior, podele, material 
    lemn birou şi lemn artizanal  
schema	sfM	utilizată:	 	 FSC
schemele	de	comerţ		
echitabil	utilizate:	 	 WFTO
nume	şi	pagină	web:	  OPADE 
    www.copade.org	

tipul	produsului	forestier:  Lemn, debitat sau aşchiat pe lungime, în 
scânduri sau cojit, de o grosime mai mare de 
6 mm; traverse de cale ferată sau tramvai

schema	sfM	utilizată:	 	 FSC
schemele	de	comerţ		
echitabil	utilizate:	 	 WFTO
nume	şi	pagină	web:	  FORCERT
    www.forcert.org.pg

tipul	produsului	forestier: Podele
schema	sfM	utilizată:	 	 FSC
schemele	de	comerţ		
echitabil	utilizate:	 	 FLO
nume	şi	pagină	web:	  Kahrs, Sweden
    www.kahrs.com	

3. SPRIjINIREA COMERţULUI ECHITABIL ÎN ACHIzIţIA LEMNULUI



16

4.	Sprijinirea	altor		
	 obiective	politice

sprijinirea	activităţilor	de	conştientizare

Anumite autorităţi locale au inclus cerinţe pentru activităţi de conştientizare 
asupra comerțului echitabil și lemnului sustenabil care să fie desfăşurate de 
către furnizorii atunci când licitează. Acestea se pot adresa personalului din 
administraţie, întreprinderilor locale sau comunităţii locale (sau la toate trei). 
Acesta s-a dovedit a fi un mijloc de succes în sprijinirea activităţilor ONG-
urilor locale, în îmbunătăţirea profilului public al autorităţii publice şi desigur 
în educarea oamenilor.

Din punct de vedere legal, atunci când se adaugă acest criteriu de acordare la 
‘Modelul Standard’ se recomandă să se amendeze ‘subiectul’ licitaţiei pentru 
a crea o legătură mai puternică între subiect şi criteriile de acordare.

subiect:
“Achiziţionarea [produsului] provenit din lemn sustenabil şi/sau reciclat, împreună cu activităţi de 

conştientizare”

criterii	de	acordare:	
Criteriile de acordare ar putea arăta precum următorul exemplu:

(Notă: Presupune aplicarea “licitaţiei cele mai avantajoase economic”  modelul (MEAT)). 

definirea	conştientizării	

1.  Până la 10 puncte vor fi acordate furnizorilor care oferă activităţi de conştientizare şi au ca ţintă –	include	
grupul	ţintă	– subiectul de lemn sustenabil/comerţ echitabil. Punctele vor fi acordate în baza eficienţei 
probabile a activităţilor propuse.

 verificare
	 	Contractantul [furnizor, ofertant] trebuie să ofere o descriere scurtă şi structurată a tipului de activităţi 

planificate pentru durata contractului (maxim 4 pagini). 

Criterii de achiziție recomandate
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sprijinirea	micilor	întreprinderi	din	domeniul		
lemnului	în	europa

Anumite autorităţi publice pot urmări politici puternice în favoarea 
întreprinderilor mai mici, regionale din domeniul lemnului – în special dacă 
acestea sunt localizate în regiuni bogate în păduri. Pentru a respecta regulile 
europene de achiziţii este esenţial să se asigure că alte companii europene nu 
sunt discriminate în licitaţiile publice. 

Abordările care au ca ţintă încurajarea întreprinderilor mai mici, regionale 
din domeniul lemnului să participe la licitaţiile publice şi să le permită să 
concureze cu operatorii mai mari includ:

1	–	 Împărţirea licitaţiilor în loturi mai mici, care sunt mai uşor de administrat 
de către operatori mai mici

2	–	 Acordarea de puncte suplimentare bazate pe emisii mai scăzute de CO2 
ca rezultat al procesării şi transportării lemnului şi produselor finite de-a 
lungul lanţului de aprovizionare.  O asemenea abordare va descuraja 
probabil transportul lemnului pe distanţe foarte mari. Asemenea scheme 
sunt totuşi complicat de dezvoltat împreună cu un mecanism foarte 
transparent şi consistent cerut pentru evaluarea emisiilor de CO2 a 
ofertelor concurente. 

4. SPRIjINIREA ALTOR OBIECTIVE POLITICE

leMn	resPonsabil	în	construcţii/lucrări	de	
construcţii	

Majoritatea lemnului consumat de autorităţile publice din 
Europa este folosit în construcţii.14 Lemul nu este în mod 
obişnuit achiziţionat de autorităţi ci mai degrabă de către 
companiile de construcţii care execută lucrările. Atunci când se 
achiziţionează lucrări de construcţii, trebuie totuşi să se solicite 
în mod direct ca lemnul utilizat să îndeplinească standardele 
menţionate în acest ghid, şi să se solicite contractorului să 
prezinte dovezi.

bune	practici:	olimpiada	de	la	londra	2012

Autoritatea Furnizoare Olimpică (ODA) s-a angajat să utilizeze 
doar lemn din surse sustenabile – certificare de la FSC sau PEFC 
– în Strategia sa de Dezvoltare Sustenabilă. 

Întreaga dezvoltare a Parcului Olimpic din Londra 2012 a primit 
dublă certificare de proiect de la PEFC şi FSC pentru utilizarea 
lemnului – prima certificare dublă de proiect din lume. Alt 
exemplu  olimpic proeminent şi sustenabil este Velodromul:  
S-a folosit doar lemn certificat pentru lambriul de exterior. Pentru 
piste s-a folosit pin siberian din surse sustenabile.

www.cpet.org.uk/cpet-news/news%20stories/olympic-park-achieves-
dual-fsc-and-pefc-project-certification	

14		Spre exemplu 60-70% din lemnul oferit de către membrii UK Timber Trade 
Federation  (Federaţia Comerţului cu Lemn din Marea Britanie – n.t.)  
–>	www.ttf.co.uk	
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Următorul tabel prezintă o abordare pas-cu-pas pentru dezvoltarea unei 
politici sustenabile a lemnului şi a măsurilor ce-i însoţesc implementarea.  

implementarea	politicii	pas-cu-pas15

Pasul	1:	start
–  Alocaţi personal responsabil cu implementarea şi monitorizarea
–  Identificaţi dacă achiziţia sustenabilă de lemn poate juca vreun rol în 

oricare dintre politicile sau rezoluţiile existente   
–  Stabiliţi dacă şi care produse achiziţionate sunt deja sustenabile (referinţă)  

Pasul	2:	asuMă-ți	angajaMentul
–  Identificaţi produse şi zone sustenabile pentru achiziţii şi posibilă 

conştientizare  
– Dezvoltaţi o politică a lemnului: 
 – Asiguraţi alinierea la politicile naţionale existente 
 – Folosiţi exemplele existente de la alte autorităţi
 –  Încercaţi să implicaţi societatea civilă locală şi companiile locale 

din domeniul lemnului în dezvoltarea unei politici a lemnului
– Adoptaţi formal politica (angajament politic)

Pasul	3:	identifică,	inforMează	şi	forMează
–  Identificaţi personalul relevant din organizaţia dumneavoastră implicat în 

achiziţia lemnului  
–  Informaţi personalul şi furnizorii/contractorii obişnuiţi în legătură cu 

politica aceasta şi ce înseamnă aceasta pentru ei
–  Organizaţi un program de pregătire pentru achizitori şi alt personal 

relevant  
–  Implementaţi activităţi complementare de conştientizare

Pasul	4:	iMPleMentează	&	Monitorizează
–  Specificaţi lemnul sustenabil explicit în contractele dumneavoastră 

relevante 
–  Verificaţi şi înregistraţi informaţiile de bază despre conformitatea cu 

cerinţele politicii când se organizează licitaţii
– Păstraţi o evidenţă şi monitorizaţi progresul şi piedicile

15 Vezi de asemenea CPET’s ‘6 Steps for the implementation of a responsible timber procurement policy” (6 paşi pentru implementarea unei politici 
responsabile de achiziţie a lemnului – n.t.) online la: www.cpet.org.uk. Acest website conţine de asemenea un document de politică model. 

5.	Politica	 	
	 sustenabilă	 	
	 a	lemnului
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alţi	paşi

certificarea	Pădurilor	ProPrietate	Publică	

Există şi alte moduri în care autorităţile publice pot contribui la 
promovarea silviculturii sustenabile. Mai bine de jumătate dintre  
pădurile Europei sunt în proprietate publică şi multe autorităţi publice 
se asigură că pădurile lor sunt administrate sustenabil şi aplică pentru 
certificare la FSC sau PEFC.

	–		bune	Practici:		certificarea	pădurilor	proprietate	publică	în	
germania		

     Multe state şi autorităţi locale germane doresc să obţină certificări de 
silvicultură sustenabilă pentru propriile lor păduri. Peste 5,5 milioane 
de hectare de păduri proprietate publică din Germania sunt certificate 
PEFC. Toate pădurile de stat din Rhenania de Nord-Westphalia şi 
oraşul Pfullingen sunt certificate FSC la fel ca multe alte păduri aflate 
în proprietatea oraşelor.

conştientizare	

Campaniile de conştientizare – orientate spre angajaţii autorităţilor şi 
până la companiile regionale din domeniul lemnului şi/sau populaţia 
în general – se pot dovedi de asemenea foarte valoroase în sprijinirea 
implementării unei politici de succes. Nu este nevoie neapărat ca 
acestea să se refere la achiziţii în mod direct, ci mai larg, la subiectul 
lemnului sustenabil sau  a comerţului echitabil. 

–		bune	Practici:		conştientizarea	în	rakvere,	estonia			
     Estonia este o ţară cu multe păduri şi în fiecare an se alege câte un 

oraş estonian pentru premiul Forest Capital – Capitala Pădurii. În 
2012 Rakvere, care este acoperit în proporţie de 14.3% cu păduri 
în proprietatea oraşului, a câştigat titlul.   Oraşul a utilizat această 
oportunitate de atenţie crescută din partea media pentru a promova 
silvicultura sustenabilă în rândul unei audienţe mai largi. Sunt 
planificate seminarii de informare pentru IMM-uri şi autorităţi locale, 
şi s-a organizat o Săptămână a Pădurii pentru a aduce silvicultura 
sustenabilă mai aproape de oamenii din oraş. 

–			bune	Practici:		conştientizare	în	Marea	britanie			
În 2008 -2009 CPET a colaborat cu UK Timber Trade Federation 
şi WWF-UK într-o campanie care avea ca ţintă specifică creşterea 
conştientizării în rândul autorităţilor locale.  Campania presupunea 
şi trimiterea de scrisori către consilieri şi dezvoltarea de workshopuri 
dedicate şi îndrumare disponibilă pe pagina de internet CPET. Din 
2010 CPET lucrează în parteneriat cu WWF-UK sprijinind campania 
‘What Wood you Choose?’ (Ce padure ai alege? – n.t.) pentru a 
încuraja adoptarea politicii de achiziţii de către autorităţile locale. 

     Pentru detalii:  www.cpet.org.uk/uk-government-timber-procurement-
policy/guidance/local-authorities

5. POLITICA SUSTENABILă A LEMNULUI
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îndruMare	Pentru	achiziţia	de	hârtie	
sustenabilă

Sfaturile prezente în acest ghid nu sunt destinate pentru 
utilizarea în achiziţiile de hârtie. Există multe alte surse de 
îndrumare pentru achiziţia sustenabilă de hârtie

–  GPP Training Toolkit (include fişă a produsului şi criterii de 
licitaţie pentru hârtie):  
http://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm

–  WWF ghid pentru achiziţia responsabilă de hârtie  
http://checkyourpaper.panda.org/paperbuyingtips/

–  Ghid produs de cătreWorld Resources Institute şi the World 
Business Council for Sustainable Development  
www.sustainableforestprods.org		

–  Verificaţi website-urile mărcilor relevante cum ar fi: Blue 
Angel, Nordic Swan, FSC, PEFC, EU-Ecolabel, Bra Miljöval, 
Umweltzeichen şi altele.

–  Vedeţi de asemenea ghidurile oferite la nivel naţional 
(Planuri Naţionale de Acţiune asupra GPP) sau regional.

–  Mai multe ghiduri şi resurse por fi găsite la Centrul de 
Resurse pentru Achiziţii Sustenabile:  
www.sustainable-procurement.org	

sustainable	tiMber	action	în	euroPa	(sta)

STA doreşte să sprijine autorităţile publice europene pentru a fi sigure că 
lemnul/produsele de lemn pe care le cumpără sunt produse şi comercializate 
într-un mod sustenabil şi echitabil.  

Autorităţile publice din Europa achiziţionează în fiecare an cantităţi uriaşe 
de produse pe bază de lemn pentru clădiri şi construcţii civile, mobilier de 
birou şi stradal şi hârtie de birou şi papetărie – circa 15% din tot lemnul şi 
hârtia vândute în Europa. Mare parte a acestui lemn este recoltat ilegal sau 
nesustenabil.  Mai mult, comunităţile locale şi întreprinderile forestiere mai 
mici beneficiază adesea prea puţin de pe urma acestui comerţ. 

Proiectul Sustainable Timber Action (Acţiunea Lemn Sustenabil – n.t.) 
doreşte să informeze autorităţile publice din Europa în legătură cu impactul 
uman şi de mediu al comerţului cu lemn şi cu modul în care ele pot contribui 
prin achiziţionarea responsabilă a lemnului.

Pe lângă acest ghid, proiectul mai desfăşoară o serie de activităţi de training 
pentru autorităţile locale şi IMM-uri din Europa ce activează în domeniul 
lemnului, mai exact în Estonia, Germania, Ungaria, Italia, România şi 
Spania. Acţiuni de achiziţii de lemn sustenabil vor fi de asemenea întreprinse 
împreună cu autorităţi publice din toată Europa.  

Proiectul este cofinanţat de către Uniunea Europeană prin Programul 
EuropeAid "Non-State Actors and Local authorities in Development" – „Actori 
nestatali şi autorităţi locale în dezvoltare”

Pentru	a	afla	mai	multe,	sau	a	implica	autoritatea	dumneavoastră:

	 vizitaţi:	www.sustainable-timber-action.org 

	 sau	trimiteţi	un	email	la:	procurement@iclei.org
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