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1 Introducere  

 

1.1   Ţinte şi obiective 

Acest ghid este destinat uzului companiilor din domeniul lemnului care doresc să respecte 

solicitările achizitorilor publici pentru achiziţionarea responsabilă de produse forestiere. 

Documentul se adresează oricărei întreprinderi mici şi mijlocii sau mari, angrosiştilor 

precum şi vânzătorilor cu amănuntul care furnizează produse din lemn (mobilă, hărtie de 

birou etc.) către achizitorii publici, sau care furnizează lemn pentru companiile de 

construcţii care realizează lucrări pentru sectorul public. Ghidul conturează diferitele 

moduri în care companiile din domeniul lemnului pot demonstra conformitatea cu cerinţele 

legale şi de sustenabilitate care pot fi incluse în licitaţiile publicate de către autorităţile 

publice europene.  

 

1.2   Cererea de lemn sustenabil în sectorul public european.   

Sectorul public este un mare achizitor de lemn pentru diferite utilizări: construcţii de clădiri 

şi civile, mobilier de birou şi stradal, hârtie de birou şi împachetare. În general, autorităţile 

publice sunt consumatori majori în Europa, care cheltuiesc circa 17% din produsul intern 

brut al UE.  

Autorităţile publice europene caută tot mai mult să cumpere produse din lemn care provin 

din surse legale şi sustenabile. Opt state membre UE (Austria, Belgia, Danemarca, 

Finlanda, Franţa, Germania, Olanda şi Marea Britanie) au deja politici de achiziţii publice 

pentru lemn şi produse pe bază de lemn, în timp ce alte câteva (Luxemburg, Italia, 

Portugalia, Spania, Malta şi Suedia) au implementat politici doar pentru anumite categorii 

(mobilă şi hârtie). Multe autorităţi locale au de asemenea stabilite politici care cer ca 

lemnul să provină din surse sustenabile.   
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Companiile care doresc să furnizeze produse din lemn sectorului public au nevoie tot mai 

mult aşadar să se asigure că îndeplinesc aceste standarde, şi să poată oferi dovada 

corespunzătoare despre originea lemnului utilizat în cadrul procedurilor de achiziţii publice.   

Acestea se aplică în plus companiilor care furnizează lemn sau produse din lemn 

companiilor de construcţii care lucrează în proiecte din sectorul public, deoarece 

autorităţile publice pot să solicite utilizarea de lemn de provenienţă sustenabilă  

 

1.3   Legalitate, sustenabilitate şi certificare silvică 

Legalitatea este o premisă şi un prim pas spre sustenabilitatea lemnului.  În anumite 

regiuni ale lumii, operaţiunile ilegale de defrişări privează comunităţile forestiere locale de 

resursele de care acestea depind pentru traiul lor iar veniturile din defrişările ilegale pot 

chiar alimenta conflicte armate naţionale şi regionale. Legalitatea în comerţul cu lemnul şi 

managementul forestier asigură respectarea legislaţiei naţionale de mediu şi a  acordurilor 

internaţionale.  

Managementul forestier sustenabil, ca şi concept dinamic şi în dezvoltare, doreşte să 

menţină şi dezvolte valoarea economică, socială şi de mediu a tuturor tipurilor de păduri, 

în beneficiul generaţiilor prezente şi viitoare. Este caracterizat de şapte elemente, printre 

care: (i) mărimea resurselor forestiere; (ii) diversitatea biologică forestieră; (iii) sănătate şi 

vitalitate forestieră; (iV) funcţiile productive ale resurselor forestiere; (v) funcţiile protective 

ale resurselor forestiere; (vi) funcţiile socio-economice ale pădurilor; şi (vii) cadre legale, 

instituţionale şi de politici”. 

Schemele de certificare forestieră au fost dezvoltate de grupuri din societatea civilă, 

guverne şi sectorul privat, pentru a reduce degradarea pădurilor şi a creşte zonele aflate 

sub un management forestier sustenabil. Există astăzi mai multe scheme de certificare. 

Cele mai cunoscute sunt PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification – 

Programul pentru Avizarea Certificării Forestiere –n.t., www.pefc.org) şi FSC (Forest 

Stewardship Council – Consiliul de Administrare a Pădurilor – n.t. , www.fsc.org). 

 

http://www.pefc.org/�
http://www.fsc.org/�
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1.4   Un comerţ mai echitabil cu IMM-urile şi cu comunităţile silvice  

Micii proprietari şi comunităţile se confruntă adesea cu o competiţie dură pe piaţa globală 

a lemnului. Relaţiile comerciale dezechilibrate din cadrul industriei lemnului înseamnă 

adesea că acele comunităţi forestiere şi micile companii forestiere nu beneficiază 

îndeajuns de pe urma pieţei globale – primind preţuri mici pentru produsele lor şi neavând 

o siguranţă a mijloacelor de trai. Conceptul de comerţ echitabil este conceput pentru a se 

asigura că producătorii din ţările în curs de dezvoltare vor primi un preţ echitabil pentru 

bunurile pe care le produc, şi s-a dovedit de un real succes în îmbunătăţirea vieţilor multor 

familii din toată lumea pentru multe alte bunuri1

1. 5   Sustainable Timber Action în Europa  

. 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 

produsele lemnoase despre care aceste iniţiative cer să aivă succes şi ajută la reducerea 

sărăciei în emisfera sudică.   

Acest ghid a fost produs de către projectul Sustainable Timber Action în Europa (STA). 

STA are ca scop creşterea conştientizării publice în Europa în legătură cu problemele 

umane şi de mediu cauzate de către despăduriri şi degradări forestiere în ţările în curs de 

dezvoltare (în special America Latină şi Africa) şi în legătură cu impactul consumului şi 

producţiei nesustenabile de produse forestiere (cum ar fi cheresteaua) asupra  

schimbărilor climatice, biodiversităţii şi oamenilor care depind de păduri. STA doreşte să 

încurajeze autorităţile publice europene să ia în considerare aceste impacturi atunci când 

achiziţionează produse forestiere pentru oraşele sau administraţiile lor.  

 

 

 

                                                
1 Potrivit Fairtrade International, mai bine de 1,2 millioane de producători şi lucrători din 58 de ţări în curs de dezvoltare 
beneficiază acum de vânzările globale de produse etichetate Fairtrade 
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2 Îndeplinirea solicitărilor publice pentru lemn de 
provenienţă legală şi sustenabilă  

Autorităţile publice solicită sau preferă tot mai mult lemn şi produse pe bază de lemn care 

provin din surse legale şi sustenabile.  Ca o alternativă, autorităţile pot de asemenea să 

accepte lemn reciclat. 

Când autorităţile publice emit o invitaţie la licitaţie (ITT) pentru asemenea produse, 

furnizorii ar trebui să verifice umătoarele secţiuni pentru referinţe la sustenabilitate şi/sau 

legalitate atunci când îşi pregătesc ofertele: 

• Obiectul contractului – acesta este “titlul” contractului şi descrie  ce anume se 

achiziţionează. Poate să conţină o referire la sustenabilitate, de exemplu Rame de 

ferestre din lemn, produse din lemn recoltat sustenabil, sau lucrări de construcţii cu 

utilizare de lemn sustenabil.   

• Specificaţii tehnice  - Acestea oferă o descriere detaliată a exact ceea ce 

autoritatea publică doreşte să achiziţioneze. Indică standardul minim pe care 

ofertantul trebuie să-l îndeplinească. În această etapă multe autorităţi vor solicita 

ca lemnul utilizat să provină din surse legale şi sustenabile cu specificarea tipului 

de certificate sau documentaţie de care aveţi nevoie. Ca alternativă ar putea de 

asemenea să accepte lemn reciclat.    

• Acordare/etapa de evaluare – În această etapă, toate ofertele care întrunesc 

standardul minim menţionat în specificaţia tehnică sunt comparate.  Unele autorităţi 

fac comparaţia doar în funcţie de preţ. Altele pot de asemenea să acorde puncte 

suplimentare pe perioada evaluării pentru produsele provenite din surse 

sustenabile. 

• Termeni contractuali – Aceştia indică regulile pe care furnizorul trebuie să le 

respecte după ce li s-a acordat contractul. Un model de contract ar trebui trimis 

împreună cu invitaţia iniţială la licitaţie. Acestea pot cuprinde referinţe cu privire la 

lemnul provenit din surse sustenabile şi obligaţia furnizorului de a furniza dovezi 

pentru aceasta pe perioada contractului.  
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2.1   Cum dovedim că lemnul provine dintr-o pădure administrată 
sustenabil? 

Ori în specificaţiile tehnice ori, în criteriile de acordare a contractului, atunci când 

autorităţile publice se referă la lemn provenit din surse administrate sustenabil ele vor oferi 

în mod obişnuit o definiţie clară a ceea ce se înţelege prin aceasta şi vor indica cum va 

trebui o companie să dovedească faptul că îndeplineşte criteriile.  

Definiţia managementului forestier sustenabil va veni adesea din surse recunoscute 

internaţional cum ar fi FOREST EUROPE (MCPFE). În mod alternativ, autorităţile pot 

utiliza definiţia care se bazează pe scheme de certificare cum ar fi FSC sau PEFC. 

Deoarece ambele scheme majore de certificare cer – în majoritatea cazurilor – ca doar 

70% din lemn să provină din surse certificate pentru a îndeplini cerinţele, această cifră ar 

putea de asemenea fi inclusă în definiţie. 

Pentru dovada respectării cerinţelor, autorităţile vor accepta în mod normal lemnul 

certificat de către FSC sau PEFC. Alte forme de dovadă pe care furnizorii le pot oferi 

pentru provenienţa lemnului din surse administrate sustenabil vor fi de asemenea 

acceptate. Asemenea dovezi alternative s-ar putea dovedi a fi dificil de obţinut, iar 

certificarea FSC/PEFC este în mod obişnuit cea mai simplă abordare pentru demonstrarea 

conformităţii. 

O specificaţie tipică ar putea arăta aşa: 

Definirea conţinutului reciclat Verificare 

 [Produsul din lemn] va fi conform cu una dintre 
următoarele condiţii: 

Cel puţin 70%v din materialul brut al produsului 
provine din surse administrate sustenabil, conform 
pricipiilor definite de către FOREST EUROPE 
(MCPFE), iar restul provine din surse legale:  

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

1. O factură cu un număr valid FSC sau 
PEFC CoC referitor la produsul în 
cauză şi care specifică procentajul de 
material certificat.  
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1. Managementul pădurii trebuie să asigure:  
2. Întreţinerea şi dezvoltarea corespunzătoare a 

resurselor forestiere şi contribuţia lor la ciclurile 
globale de carbon;  

3. Întreţinerea sănătăţii şi vitalităţii ecosistemului 
pădurii;  

4. Întreţinere, conservare şi dezvoltare 
corespunzătoare a diversităţii biologice în 
ecosistemele forestiere;  

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

6. Întreţinerea şi încurajarea funcţiilor productive 
ale pădurilor (lemnos şi nelemnos) 

2. Orice mijloace de verificare echivalente. 

 

Forest Stewardship Council (FSC) – Consiliul de Administrare Forestieră 

FSC este o organizaţie globală a mai multor actori non-profit, dedicată promovării managementului 

forestier responsabil în întreaga lume, pentru a respecta drepturile şi nevoile sociale, ecologice şi 

economice ale comunităţilor şi actorilor atât local cât şi global. Pentru a atinge aceste scopuri, FSC 

facilitează dezvoltarea de standarde, asigură monitorizarea operaţiilor certificate şi protejează 

marca FSC astfel încât consumatorii să poată alege produse care provin din păduri bine 

administrate. Organizaţiile membre (mai mult de 900 până acum) includ unele dintre cele mai 

renumite ONG-uri de mediu (WWF şi Greenpeace), de afaceri (Tetra Pak şi Mondi PLC) şi 

organizaţii sociale (National Aboriginal Forestry Association of Canada), precum şi proprietari şi 

administratori de păduri, companii de procesare şi indivizi. Până acum FSC este responsabil pentru 

159,798 milioane de hectare de pădure certificate în 80 de ţări şi mai mult de 23.807 certificate de 

lanţ de verificare (Chain of Custody) emise în 107 ţări de-a lungul lanţului valoric al produselor 

forestiere (lemn, hârtie şi produse forestiere nelemnoase). Mai multe informaţii la: www.fsc.org  

 

Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC) – Programul pentru 

Aprobarea Certificării Forestiere 

PEFC este o organizaţie internaţională non-profit, neguvernamentală dedicată promovării 

Managementului Forestier Sustenabil (SFM)  prin certificări independente terţe. PEFC activează de-

http://www.fsc.org/�
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a lungul întregului lanţ de aprovizionare forestier  pentru a promova bunele practici în pădure şi 

pentru a se asigura că produsele forestiere lemnoase şi nelemnoase sunt produse cu respectarea 

celor mai înalte standarde ecologice, sociale şi etice. Mulţumită etichetei-eco oferită, clienţii şi 

consumatorii pot identifica produsele provenite din pădurile administrate sustenabil.  

PEFC este o organizaţie umbrelă. Ea activează prin susț inerea şi aprobarea sistemelor naţionale 

de certificare forestieră dezvoltate prin intermediul unor procese cu mai multe părţi interesate şi 

adaptate priorităţilor şi condiţiilor locale. PEFC activează în 30 de ţări prin intermediul sistemelor 

naţionale de certificare aprobate şi numără mai bine de 230 de milioane de hectare de păduri 

certificate şi 8.888 de lanţuri de verificare – Chain of Custody. Mai multe informaţii la: www.pefc.org 

 

2.2  Sursele reciclabile: o alternativă responsabilă la lemn sustenabil  

Multe autorităţi publice solicită hârtie reciclată sau lemn reciclat ca o alternativă 

responsabilă la lemnul sustenabil. Furnizarea de fibre lemnoase reciclate asigură faptul că 

nicio pădure virgină sau plantată nu a fost tăiată pentru a furniza lemnul şi oferă mai multă 

valoare adăugată la aceste resurse regenerabile 

Furnizorii au diferite căi de a demonstra că oferă lemn reciclat, în primul rând printr-o 

documentaţie validă, în al doilea prin utilizarea de standarde credibile cum ar fi PEFC sau 

FSC reciclat. Lemnul reciclat poate fi împărţit în două clase:     

• Pre-Consumator Reciclat Material 
Materialul pre-consumator a rezultat din fluxul de deşeuri pe parcursul unui proces 

de fabricare. Materialele generate într-un proces şi care pot fi reutilizate în cadrul 

aceluiaşi proces (cum ar fi reprelucrare, regenerare sau resturi) sunt excluse 

• Post-Consumator Reciclat Material 

Materialul post-consumator este generat de gospodării sau de facilităţi comerciale, 

industriale şi instituţionale în rolul lor de utilizatori finali ai unui produs care nu mai 

poate fi utilizat în scopul său iniţial.     

http://www.pefc.org/standards/chain-of-custody�
http://www.pefc.org/standards/sustainable-forest-management�
http://www.pefc.org/standards/logo-use�
http://www.pefc.org/standards/national-standards�
http://www.pefc.org/standards/national-standards�
http://www.pefc.org/standards/national-standards/guidance�
http://www.pefc.org/�
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Având scopul de a îmbunătăţi eficienţa utilizării lemnului, cerinţele de achiziţii publice 
pot impune furnizarea de material reciclat cu un procentaj mai mare de fibre 
lemnoase de tipul post-consumator.  

O specificaţie tipică ar putea arăta aşa: 
 
Definirea conţinutului 
reciclat 

Verificare 

Produsul este făcut din cel 

puţin 85% material reciclat 

post-consumator(c). Restul 

materialului trebuie să provină 

din surse legale.  

 

Contractantul [furnizor, ofertant] trebuie să poată oferi: 

1. O factură cu un număr valid FSC CoC referitor la produsul 

în cauză  şi care specifică procentajul de material 

certificat,  

2. O factură cu un număr valid PEFC CoC referitor la 

produsul în cauză  unde se declară clar un procentaj de 

85% sau mai mare,(d) sau  

3. Orice mijloace doveditoare echivalente în care se declară 

procentajul de conţinut reciclat după greutate. 

 

2.3   Furnizarea de lemn legal către sectorul public 

Legalitatea este un prim criteriu pentru achiziţia publică a lemnului şi care câteodată este 

considerată a fi de la sine înţeleasă.  Tendinţa în achiziţiile publice este de a a cere cu 

preferinţă lemn sustenabil şi a exclude pe acei furnizori care nu pot oferi dovada de 

legalitate pe parcursul lanţului de aprovizionare cu lemn. Uniunea Europeană abordează 

această problemă prin Forest Law Enforcement, Governance and Trade Action Plan 
(FLEGT) – Planul de Acţiune Aplicarea Legii Forestiere, Guvernanţă şi Comerţ – 
(n.t.), care a fost aprobată de către Consiliul European în noiembrie 2003, iar principalele 

mecanisme, care vor afecta furnizarea de lemn, sunt: Voluntary Partner Agreements 
(VPAs  - Acordurile Parteneriale Voluntare  şi European Union Timber Regulation 
(EUTR) – Regulamentul Uniunii Europene privind exploatarea Lemnului.  
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Acordurile de Parteneriat Voluntare şi lemnul cu licenţă FLEGT   

Acordurile Voluntare de Parteneriat bilaterale (VPAs) sunt stabilite între Uniunea 

Europeană şi ţările producătoare de lemn. Sub acordul VPA ţara producătoare stabileşte 

împreună cu UE să implemeteze un sistem de licenţă pentru lemn.  

Din acea ţară, UE va accepta doar lemn care va avea licenţa FLEGT, iar produselor fără 

licenţă le va fi refuzată trecerea la vamă cu scopul de a preveni ca produsele ilegale să 

intre pe piaţa UE.   

În acest moment există trei grupuri de ţări conform nivelului lor de implementare a VPA:     

• Ţări VPA aflate în faza de dezvoltare a sistemului: Camerun, Republica Central 

Africană, Ghana, Indonezia, Liberia, Republica Congo (Brazzaville) 

• Ţări VPA aflate în faza de negociere: Republica Democratică Congo, Gabon, 

Malaezia, Vietnam şi Honduras 

• Ţări VPA aflate în faza de informare/pre-negociere: Bolivia, Columbia, Ecuador, 

Guatemala, Guyana, Peru, Cambogia, Laos, Myanmar/Burma, Papua Noua 

Guinee, Insulele Solomon, Tailanda, Coasta de Azur, Sierra Leone. 

În baza dezvoltării primelor Acorduri FLEGT de Parteneriat Voluntar (VPA-uri), este 

limpede acum că acordurile oferă mult mai mult decât legalitate şi sustenabilitate la nivelul 

unităţii de management forestier (Proforest, 2011).    

Câteva date despre tăierile ilegale de lemn 

La fiecare două secunde, în lume, se defrişează illegal o suprafaţă de pădure echivalentă cu un 

teren de fotbal, ceea ce duce la degradarea şi posibil distrugerea a milioane de hectare de păduri 

în fiecare an. În anumite ţări până la 90% din toate tăierile de pădure sunt ilegale. Estimările 

sugerează că această activitate infracţională generează aproximativ 10-15 miliarde US $ anual în 

toată lumea – fonduri care sunt nereglementate, neimpozitate şi care rămân adesea în mâinile 

bandelor criminale organizate. Buştenii tăiaţi ilegal în fiecare an, puşi cap la cap, ar putea 

înconjura de zece ori Pământul (Banca Mondială, 2012). 
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Lemnul cu licenţă FLEGT este potrivit pentru demonstrarea conformităţii cu cerinţele de 

legalitate ale politicilor de achiziţii publice. Câteodată este de asemenea recunoscut ca 

dovadă că “contribuie la sustenabilitate”, deşi există opinii diferite asupra acestui subiect. 

Spre exemplu, politica de achiziţii publice a Regatului Unit acceptă atât lemn sustenabil, 

reciclat sau cu licenţă FLEGT. Este probabil ca în următorii ani, ca urmare a creşterii cotei 

de piaţă a lemnului cu licenţă FLEGT, mai multe ţări să solicite FLEGT ca dovadă a 

legalităţii şi/sau sustenabilităţii.      

 

Reglementările UE în domeniul exploatării lemnului  

În martie 2013 vor intra în vigoare cerinţele Regulamentelor UE în domeniul exploatării 

lemnului.  Această nouă legislaţie interzice plasarea de lemn pe piaţa UE dacă acesta a 

fost recoltat ilegal. Pentru a se obţine această interdicţie, oricine plasează lemn sau 

produse lemnoase pentru prima dată pe piaţa UE trebuie să implementeze un sistem de 

diligenţă necesară (DDS) pentru a diminua riscul ca lemnul să fi fost recoltat ilegal.     

Componentele de bază ale unui DDS sunt:  

• Informaţia: Informaţii asupra produsului şi furnizorului, ţara unde a fost recoltat 

lemnul şi informaţii asupra conformităţii cu legislaţia silvică în vigoare în ţara de 

recoltare trebuie să fie disponibile.  

• Procedura de evaluare a riscului: Fiecare operator trebuie să aibă o procedură 

de evaluare a riscului care sa ia în considerare informaţiile adunate şi criteriile de 

risc relevante.    

• Procedurile de  reducere a riscului: Acolo unde evaluarea riscului indică faptul 

că există riscul ca un produs să conţină lemn recoltat ilegal, trebuie aplicate 

procedurile de reducere a riscului.    

Există mai multe modalităţi de a demonstra conformitatea cu cerinţele de legalitate. 

Reţineţi că multe dintre licitaţiile de achiziţii publice vor considera că aceste criterii sunt 

deja îndeplinite şi vor solicita cerinţe mai înalte precum sustenabilitatea.     
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2.4  Între legalitate şi sustenabilitate 

Saltul de la legalitate la sustenabilitate deplină în managementul forestier este unul mare, 

astfel încât au fost definiţi anumiţi paşi intermediari. Autorităţile publice pot defini 

standarde minime din punct de vedere al acestor paşi intermediari în loc de sustenabilitate 

deplină, ca indicare a unui angajament de a se îndrepta către sustenabilitate. Tabelul de 

mai jos prezintă câteva exemple.   

 

Tabel 1: Surse aflate în progres spre certificare 

Cerinţe  Definiţie Cum să îndeplinim condiţiile 

Lemn 

controlat 

Lemne şi alte produse din lemn derivate 
care exclud următoarele categorii:  

1. Lemn recoltat ilegal 

2. Lemn recoltat cu violarea drepturilor 
tradiţionale şi civile 

3. Lemn recoltat în păduri în care Valorile 
Înalte de Conservare (arii care merită în 
special protejarea) sunt ameninţate prin 

Contractantul [furnizor, ofertant] 
trebuie să poată oferi o factură 
care conţine un număr FSC CoC 
valid pentru lemnul controlat 
referitor la produsul în cauză  

Mai multe informaţii şi ghiduri despre EUTR sunt disponibile la:  

• PROFOREST, 2011. EU TR Part 1: pregătirea reglementării: 

www.proforest.net/objects/publications/eu-timber-regulation-briefing-note  

• Timber Trade Federation - EU TR DEFRA GUIDE & EU TR FAQ: 

www.ttf.co.uk/Environment/EU_Legislation_.aspx & 

www.ttf.co.uk/Environment/EUTR_FAQs.aspx  

• NEPCON GAP ANALYSIS: importând produse din lemn către UE?:  

www.nepcon.net/files/resource_1/documents/Certification/EU%20Timber%20Regulatio

n/LegalSource%20Gap%20Analysis%20fact%20sheet.pdf  

• European Commission – Reglementarea forestiera : 

http://ec.europa.eu/environment/forests/timber_regulation.htm 

http://www.proforest.net/objects/publications/eu-timber-regulation-briefing-note�
http://www.ttf.co.uk/Environment/EU_Legislation_.aspx�
http://www.ttf.co.uk/Environment/EUTR_FAQs.aspx�
http://www.nepcon.net/files/resource_1/documents/Certification/EU%20Timber%20Regulation/LegalSource%20Gap%20Analysis%20fact%20sheet.pdf�
http://www.nepcon.net/files/resource_1/documents/Certification/EU%20Timber%20Regulation/LegalSource%20Gap%20Analysis%20fact%20sheet.pdf�
http://ec.europa.eu/environment/forests/timber_regulation.htm�
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activităţile de administrare 

4. Lemn recoltat din conversia pădurilor 
naturale 

5. Lemn recoltat din zonele unde se 
plantează copaci modificaţi genetic. 

Surse ne-
controversate 

Lemn şi alte produse lemnoase derivate 
care sunt conforme cu legislaţia locală, 
naţională sau internaţională, cu referire în 
special la următoarele domenii:   

1. operaţiuni silvice şi recoltare, inclusiv 
conversia pădurii pentru alte scopuri; 

2. managementul ariilor  cu mare valoare 
de mediu şi culturală desemnate şi 
acoperite de legislaţie; 

3. specii protejate şi periclitate, inclusiv 
cerinţele CITES; 

4. probleme de sănătate şi muncă cu 
referire la muncitorii forestieri; 

5. drepturile de proprietate, stăpânire şi 
folosinţă a popoarelor băştinaşe; 

6. plata taxelor şi redevenţelor; şi 

7. ariile ce utilizează organisme modificate 
genetic. 

Contractantul [furnizor, ofertant] 
trebuie să poată oferi o factură 
care conţine un număr PEFC 
CoC valid pentru surse 
necontroversate referitor la 
produsul în cauză 

http://www.cites.org/�
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3 Mergând mai departe: criterii suplimentare pentru un lemn 
recoltat mai responsabil  

 

3.1  Comerţul echitabil în furnizarea de lemn  

Pădurile adăpostesc circa cincizeci de milioane de băştinaşi şi reprezintă surse importate 

de asigurare a traiului pentru comunităţi, sprijinind astfel oportunităţile pozitive de 

dezvoltare.    

Tăierile ilegale contribuie puternic la marginalizare (în termeni economici şi politici) a IMM-

urilor, limitând astfel rolurile importante şi recunoscute pe care aceste întreprinderi le pot 

juca în dezvoltarea rurală şi reducere a sărăciei rurale.  

IMM-urile şi comunităţile  din sud au dificultăţi extreme în a concura cu marile companii 

forestiere. Astfel un comerţ mai echitabil şi etic ar permite produselor IMM-urilor şi 

comunităţilor să pătrundă pe piaţa globală. Comerţul echitabil cuplat cu sursele 

sustenabile ar putea fi un mod de a recunoaşte şi sprijini lemnul provenit de la IMM-uri şi 

comunităţi.    

Definiţia acceptată în prezent a Comerţului Echitabil, aşa cum este ea agreată de 

Fairtrade Labelling International (FLO) şi de către World Fair Trade Organization (WFTO), 

este următoarea2

                                                
2 Faitrade este utilizat pentru a denumi o schemă de certificare a unui produs operată de către Fairtrade Labelling 
Organizations International (FLO). Organizaţiile Fair Trade (FTOs) sunt organizaţii în care Fair Trade este parte a misiunii lor 
şi constituie nucleul obiectivelor şi activităţilor lor.  Acestea sunt angajate activ în sprijinirea producătorilor, conştientizarea 
pentru Comerţ Echitabil şi în campanii pentru schimbări ale regulilor şi practicilor în comerţul internaţional comun. WTFO 
este reţeaua globală a Organizaţiilor Fair Trade 

: Comerţul Echitabil este un parteneriat comercial bazat pe dialog, 

transparenţă şi respect, care urmăreşte o mai mare echitate în comerţul internaţional. 

Acesta contribuie la dezvoltarea sustenabilă prin oferirea de condiţii mai bune şi 

asigurarea drepturilor pentru producătorii şi lucrătorii marginalizaţi – în special în Sud”.  
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Autorităţile publice preferă furnizorii care demonstrează conformitatea cu principiile şi 

practicile de comerţ corect. Forme potenţiale de verificare sunt indicate în tabelul 2 de mai 

jos. 

 
Tabel 2: Cerinţe de Comerţ Echitabil şi mijloace de verificare 

Definirea comerţului echitabil Verificare 

20 de puncte vor fi acordate pentru 

(produsul/produsele din lemn) produse 

conform cu parametrii Rezoluţiei 

Parlamentului European asupra Comerţului 

Echitabil şi Dezvoltării  (2005/2245(INI)).  

 

Contractantul (furnizor, ofertant) trebuie să ofere 

ori:: 

1. Produsele cu etichetă Faitrade (Fairtrade 

Labelling Organizations International) 

2. Produse importate şi distribuite de 

Organizaţiile Fair Trade (recunoscute de 

World Fair Trade Organization) 

3. Orice mijloace de verificare echivalente 

 

Principiile Comerţului Echitabil – Fair Trade:   

• Crearea de oportunităţi pentru Producătorii Dezavantajaţi Economic (reducerea sărăciei) 

• Transparenţă şi Responsabilitate (participarea producătorilor în luarea deciziilor) 

• Practici de Comerţ Echitabil (plăţi anticipate, contracte şi relaţii pe termen lung) 

• Plata unui Preţ Echitabil 

• Asigurarea că nu se foloseşte munca copiilor şi munca forţată (Convenţia ONU asupra 

Drepturilor Copilului)   

• Angajament pentru nediscriminare, egalitatea sexelor şi libertatea de asociere   

• Asigurarea de condiţii bune de muncă (convenţiile ILO) 

• Asigurarea de Dezvoltare a Capacităţilor organizaţiilor de muncitori şi producători 

• Promovarea Comerţului Echitabil (conştientizare) 

• Respect pentru Mediu  
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Unele iniţiative au combinat managementul sustenabil al pădurii cu comerţul echitabil şi se 

speră că companiile vor acorda un tot mai mare interes acestor iniţiative.  

Tabel 3: Exemple de produse lemnoase din surse care sunt administrate sustenabil şi 
utilizează practici de comerţ echitabil 

Tipul produsului 
forestier Imagine 

Schema 
SFM 
utilizată 

Schemele 
de 
Comerţ 
Echitabil 
utilizate 

Nume şi pagină web 

Mese, scaune, bănci 

 

FSC FLO 

Fairtrade Germania 

www.fairtrade-

deutschland.de 

 

Mobilă, mobilă de 

exterior, podele, 

material lemn birou şi 

lemn artizanal   

FSC WFTO 
COPADE  

www.copade.org  

Lemn, debitat sau 

aşchiat pe lungime, în 

scânduri sau cojit, de 

o grosime mai mare 

de 6 mm; traverse de 

cale ferată sau 

tramvai 

 

FSC WFTO 
FORCERT 

www.forcert.org.pg 

Podele 

 

FSC FLO 
Kahrs, Suedia 

www.kahrs.com  

http://www.fairtrade-deutschland.de/�
http://www.fairtrade-deutschland.de/�
http://www.copade.org/�
http://www.forcert.org.pg/�
http://www.kahrs.com/�
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Pentru a vedea cazuri detaliate de surse comunitare şi de comerţ echitabil vă rugăm să 

consultaţi ghidul STA pentru comunităţile forestiere 3

3.2  Susţinerea activităţilor de conştientizare 

.  

Unele companii ar putea fi preferate de către autorităţile locale atunci când îşi 

furnizează produsele lemnoase împreună cu activităţi de conştientizare referitoare 

la probleme de sustenabilitate în sectorul forestier şi al lemnului. Aceste activităţi 

pot avea ca grup ţintă personalul administraţiei, întreprinderi locale sau 

comunitatea locală (sau toate trei).  

În acest caz, entităţile publice vor publica probabil licitaţia cu următorul tip de 

declaraţie inclusă în subiect:  

“Achiziţionarea [produsului] provenit din lemn sustenabil şi/sau reciclat, împreună 

cu activităţi de conştientizare” 

Iar criteriile de acordare ar putea arăta precum următorul: 

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

Definirea conştientizării  Verificare 

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. 

Contractantul [furnizor, ofertant] trebuie să ofere o 

descriere scurtă şi structurată a tipului de activităţi 

planificate pentru durata contractului (maxim 4 

pagini).  

                                                
3  Cum să combinăm comerţul echitabil cu certificarea managementului forestier – Un scurt ghid pentru 
pădurile comunitare şi comercianţi. Disponibil pe pagina de web a proiectului STA la www.sustainable-
timber-action.org 

http://www.sustainable-timber-action.org/�
http://www.sustainable-timber-action.org/�
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3.3   Alte chestiuni sociale în sectorul lemnului 

Tot mai des autorităţile publice  vor solicita dovezi de conformitate cu standardul de muncă 

internaţional sau chiar standarde sociale mai bune. De obicei aceste tipuri de cerinţe 

sociale/de muncă se regăsesc în clauzele de derulare ale contractului. În felul acesta 

furnizorii de lemn pot oferi achizitorilor publici documentaţia sau certificatele care 

demonstrează angajamentul lor pentru standarde sociale mai înalte. Spre exemplu ar fi 

preferate companiile care angajează oameni cu dizabilităţi şi/sau au alte programe sociale 

sau etice.  

 

Lemn din surse locale  

Pentru a reduce emisiile de carbon şi a atinge ţintele politicilor de combatere a 

schimbărilor climatice unele autorităţi publice pot prefera furnizorii care pot demonstra că 

lemnul sau parte din produsele furnizate provine de la întreprinderi locale din domeniul 

lemnului – în special dacă acestea sunt localizate în regiuni bogate în păduri. Totuşi, este 

PALM  

Palm este o companie de prelucrare a lemnului fondată în anii 1960 de către familia Barzoni în 

provincial Parma din nordul Italiei, specializată în producerea unei largi game de soluţii de 

ambalaje de lemn (în special paleţi). De la bun început strategia Palm s-a concentrat pe 

utilizarea designului eco şi a conceptelor de planificare eco pentru a reduce costurile şi a proteja 

mediul. Palm utilizează în principal materiale brute – lemn de brad şi pin – provenit din nordul 

Europei, certificate de FSC sau PEFC. 

În ultimii ani un tot mai mare număr de păduri şi plantaţii italiene au fost certificate ca fiind 

administrate sustenabil, ceea ce a permis companiei Palm să utilizeze tot mai mult lemn de pe 

plan local. Aceasta a dus la proiecte precum “paletul km 0”, care utilizează plopi plantaţi local.  

Palm a emis o certificare "Valore Sociale" (www.valoresociale.it/) – o certificare etică italiană 

care garantează respectarea standardelor sociale şi de muncă de-a lungul lanţului de 

aprovizionare. Mai mult, Palm a creat o cooperativă socială pentru incluziunea lucrătorilor 

dezavantajaţi, cum ar fi cei cu handicap. Astel, Palm este un exemplu de companie de prelucrare 

a lemnului care demonstrează atât conformitatea cu sustenabilitatea cât şi utilizarea de criterii 

sociale/etice.    

Adaptat din http://www.greenpallet.it/PalmCompany/Thehistory/tabid/98/Default.aspx) 

http://www.valoresociale.it/�
http://www.greenpallet.it/PalmCompany/Thehistory/tabid/98/Default.aspx�
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dificil de făcut acest lucru cu respectarea reglementărilor europene de achiziţie care nu 

permit autorităţilor să favorizeze furnizorii locali.  

Unele autorităţi mai solicită totuşi în continuare această cerinţă. Alţii vor încerca poate să 

evalueze amprenta de carbon de pe produsele lemnoase furnizate, ceea ce indirect 

favorizează lemnul din surse locale.  

 

Lemn provenit de la comunităţi şi/sau de la IMM-uri 

Creşterea ocupării locale şi accesul la achiziţiile publice pentru IMM-uri sunt elemente 

importante pentru asigurarea unei pieţe europene competitive şi inclusive. Există încă 

multe bariere care descurajează IMM-urile de la a participa la licitaţii sau chiar le 

determină să evite cu totul asemenea oportunităţi. Comisia Europeană promovează 

participarea IMM-urilor la achiziţiile publice ca mijloc de stimulare a inovării şi creşterii.  

Pe de altă parte, creşterea accesului la pieţe şi prin aceasta crearea oportunităţilor de 

dezvoltare pentru comunităţile forestiere din sud este o parte integrantă a multor politici de 

cooperare şi dezvoltare şi a Obiectivelor de Dezvoltare Millenium.  

Spre exemplu, o autoritate contractantă ar putea dori să contribuie la dezvoltarea silvică a 

comunităţii solicitând în acest scop produse care provin din păduri administrate de grupuri 

comunitare care pot să îndeplinească atât standardele sociale cât şi pe cele de mediu.  

Pentru a vedea studii de caz detaliate asupra comunităţilor şi surselor de comerţ echitabil  

consultaţi, vă rugăm, ghidul STA pentru comunităţile forestiere4

  

.  

 

                                                
4 How to combine fair trade and forest management certification – A short guide for community forests and 
traders. (Cum să combinăm comerţul echitabil cu certificarea de management al pădurii – Un scurt ghid 
pentru pădurile comunitare şi comercianţi – n.t.). Disponibil pe pagina de web a proiectului STA  
www.sustainable-timber-action.org  

 

http://www.sustainable-timber-action.org/�
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Despre Sustainable Timber Action – Acţiunea Lemn Sustenabil 

Acţiunea Lemn Sustenabil - Sustainable Timber Action (STA) doreşte să crească 

conştientizarea publică în Europa în legătură cu  problemele umane şi de mediu cauzate 

de despăduriri şi degradări forestiere în ţările în curs de dezvoltare (în principal America 

Latină şi Africa) şi despre impactul consumului nesustenabil şi a producerii nesustenabile 

de produse forestiere  (cum ar fi lemnul) asupra schimbărilor climatice, biodiversităţii şi 

oamenilor care depind de păduri. STA se adresează modului în care autorităţile publice, în 

special autorităţile locale din Europa, achiziţionează şi consumă produse forestiere pentru 

oraşele sau administraţiile lor. 

 

 

 

Contactaţi-ne: 

 Email: procurement@iclei.org    

Tel: +49 761 368 92-0 

Website: www.iclei.org   

 

 

 

mailto:procurement@iclei.org�
http://www.iclei.org/�
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Denegare de responssabilitate: Această publicaţie a fost produsă cu ajutorul Uniunii Europene. 

Conţinuturile acestei publicaţii sunt responsabilitatea unică a  consorţiumului proiectului Sustainable 

Timber Action şi nu pot fi considerate în nici un fel că reflectă opiniile Uniunii Europene.  

 


	Cuprins
	1 Introducere
	1.1   Ţinte şi obiective
	1.2   Cererea de lemn sustenabil în sectorul public european.
	1.3   Legalitate, sustenabilitate şi certificare silvică
	1.4   Un comerţ mai echitabil cu IMM-urile şi cu comunităţile silvice
	1. 5   Sustainable Timber Action în Europa
	2 Îndeplinirea solicitărilor publice pentru lemn de provenienţă legală şi sustenabilă
	2.1   Cum dovedim că lemnul provine dintr-o pădure administrată sustenabil?
	2.2  Sursele reciclabile: o alternativă responsabilă la lemn sustenabil
	2.3   Furnizarea de lemn legal către sectorul public
	Acordurile de Parteneriat Voluntare şi lemnul cu licenţă FLEGT
	Reglementările UE în domeniul exploatării lemnului


	3 Mergând mai departe: criterii suplimentare pentru un lemn recoltat mai responsabil
	3.1  Comerţul echitabil în furnizarea de lemn
	3.2  Susţinerea activităţilor de conştientizare
	3.3   Alte chestiuni sociale în sectorul lemnului
	Lemn din surse locale
	Lemn provenit de la comunităţi şi/sau de la IMM-uri


	Despre Sustainable Timber Action – Acţiunea Lemn Sustenabil

