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Despre PEFC
PEFC, Programul de avizare a certificării
forestiere, este o organizație non-profit
internațională , dedicată promovării
gestionării durabile a pădurilor prin
certificarea independentă a terților.
Acționează pe întregul lanț de
aprovizionare forestieră pentru a
promova bunele practici în pădure și
pentru a asigura că produsele forestiere
din lemn și altele,sunt obținute cu
respectarea celor mai înalte standarde
ecologice, sociale și etice.

evaluări riguroase a terților în raport

PEFC este o organizație umbrelă care
susține sistemele naționale de
certificare a pădurilor dezvoltate în
colaborare de toate părțile interesate și
adaptate la prioritățile și condițiile
locale.

cont de noile cunoștințe științifice,

Fiecare sistem național de certificare a
pădurilor este supus unei

50 de țări

cu punctele de referință unice ale
sustenabilității PEFC. Aceste puncte de
referință se bazează pe consensul larg
al societății, exprimat în procesele și
liniile directoare internaționale și
interguvernamentale respectate la
nivel mondial pentru promovarea
gestionării durabile a pădurilor..
Criteriile de referință sunt revizuite în
mod regulat prin procese care implică
multe părți interesate, pentru a ține
schimbările societății, așteptările în
evoluție și pentru a încorpora cele
mai bune bune practici..
Astăzi, PEFC are sisteme de
certificare recunoscute în peste

Împreună, acestea insumează peste
300 de milioane de hectare de păduri
certificate, ceea ce face din PEFC cel
mai mare sistem de certificare a
pădurilor din lume.
Este sistemul de certificare ales de
sute de mii de proprietari de păduri
mici, inclusiv păduri de familie și
comunitati.
Materialele certificate PEFC oferă
dovada sustenabilității și, prin urmare,
sunt solicitate de numeroase politici de
achiziții publice și private din întreaga
lume.
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Introducere

Gestionarea durabilă a pădurilor,
deși este crucială în menținerea
serviciilor valoroase pe care le oferă
pădurile, nu stabilește în sine
legătura dintre pădure și piață.
Pentru a oferi asigurări că lemnul și
produsele pe bază de lemn pot fi
identificate în păduri gestionate
durabil, PEFC promovează
certificarea Lanțului de custodie.
Certificarea PEFC a Lanțului de Custodie
permite companiilor să-și identifice și să
controleze materialul certificat PEFC. Este o
condiție prealabilă pentru utilizarea logoului și etichetelor PEFC pentru promovarea
produselor pe piață.
Certificarea PEFC a Lanțului de Custodie
poate fi utilizată pentru a demonstra
conformitatea cu politicile și liniile directoare
de achiziții publice private și care specifică
din ce în ce mai mult PEFC drept dovadă de
origine.
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Această publicație are scopul de a
ajuta companiile să se familiarizeze cu
elementele cele mai esențiale ale

certificarii PEFC a Lanțului de Custodie
si a regulilor de utilizare a Logo-ului si
etichetelor PEFC.
Oferă celor implicați în implementarea
proceselor PEFC Lanț de Custodie în cadrul
companiilor, o introducere a conceptelor
cheie și explică diferitele elemente abordate
în:
• Chain of Custody of ForestBased Products – Requirements
(PEFC ST 2002:2013)
• Chain of Custody of ForestBased Products – Guidance for
Use (PEFC GD 2001:2014)
• PEFC Logo Usage Rules
(PEFC ST 2001:2008 v2)
• PEFC Logo Usage
Toolkit, Second Edition.
Standardele, ghidurile și regulile
PEFC, precum și o gamă largă de
materiale suplimentare sunt
disponibile pe site-ul web al PEFC la
www.pefc.org.

Elementele de bază ale Certificării Lanțului de Custodie
Beneficii pentru companii

Certificarea lanțului de custodie este un
mecanism pentru urmărirea
materialelor certificate din pădure până
la produsul final. Este esențial pentru:
• companii pentru a implementa și a
demonstra aprovizionarea
responsabilă; și
• consumatori pentru a lua decizii
de cumpărare responsabilă
Pentru ca un produs să poată beneficia
de certificare, toate entitățile din lanțul
de aprovizionare trebuie să fie
certificate PEFC Chain of Custody.
Doar atunci,companiile sunt eligibile să
utilizeze eticheta PEFC pe produse și în
promovarea acestora pentru a evidenția
aprovizionarea responsabilă a materiilor
prime.

Avantajele Certificării
Lanțului de Custodie
Pe măsură ce cererea crește
pentru produse din pădurile
gestionate în mod durabil,
interesul întreprinderilor pentru
certificarea Lanț de Custodie de-a
lungul lanțului de valoarificare a
lemnului este în creștere.
Certificarea PEFC Lanț de Custodie
oferă câteva avantaje importante:

• Respectarea legislației care
interzice recoltarea și comerțul
ilegal - Sistemul de Diligență (DDS)
al PEFC exclude lemnul din
conversii, ilegale și alte surse
controversate.
• Un mesaj clar și transparent - sigla
și eticheta PEFC de pe un produs
comunică clienților în mod clar,
concis și transparent că lemnul și
produsele pe bază de lemn au fost
furnizate în mod responsabil.

• Conducerea afacerilor spre
sustenabilitate - intreprinderile
dobândesc un avantaj competitiv
față de alți furnizori din lanțul de
valorificare.
• Trasabilitate - asigură că
materialul certificat din produsul
final provine din păduri certificate
PEFC, gestionate cu respectarea
mediului, economiei și
standardelor sociale.

Modelul de bază al Lanțului de Custodie

FURNIZORUL

O entitate de la care
organizația
primește
declarația făcute prin
documentația de livrare

ORGANIZAȚIA

O entitate care solicită
declarația PEFC și care
poate identifica
furnizorul și clientul

CLIENTUL

O entitate care
primește declarația
făcută de
organizație

• Managementul riscului - include
cerințe sociale pentru protejarea
drepturilor fundamentale ale
lucrătorilor de-a lungul lanțului de
aprovizionare.
• Accesul la piețe - oferă companiilor
acces la piețe pentru produse
responsabile cu mediul înconjurător.
• Disponibilitate și alegere– două treimi
din zona forestieră certificată din lumepeste 320 de milioane de hectare - este
certificată PEFC.
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Cerințe de aprovizionare
Achiziționarea de materiale certificate PEFC

Cerințele privind Lanțul de Custodie PEFC definesc materialul din lemn și
pe bază de lemn care poate fi utilizat la fabricarea produselor certificate,
în funcție de originea lor. Numai materialul forestier livrat ca certificat

PEFC cu o declarație PEFC de la deținătorii de certificate PEFC
(Managementul durabil al pădurilor și certificatele lanțului de custodie)
și material reciclat pot fi considerate materiale „certificate PEFC”.

Cu toate acestea, cantitatea de material
certificat PEFC conținut într-un produs
poate varia. Companiile de-a lungul
lanțului de aprovizionare trebuie să
comunice procentul de material
certificat într-un produs prin declarația
x% certificat PEFC.
Alte informații care trebuie
comunicate de-a lungul lanțului de
furnizare includ cel puțin:
1. Identificarea furnizorului
2. Identificarea clientului
3. Identificarea produsului
4. Cantitatea livrată
5. Data livrării
6. Declarația formală(claim)
x% certificat PEFC
7. Dovada certificării
Companiile pot recunoaște materialul
ca fiind certificat numai dacă aceste
informații sunt furnizate și sunt în
conformitate cu cerințele de certificare.
Declarațiile făcute de furnizori cu
privire la statutul lor de certificare PEFC
trebuie confirmate, de exemplu printro copie a certificatului Lanț de Custodie
PEFC recomandă consultarea
registrelor disponibile publicului,
precum funcționarul PEFC Information
System (https://www.pefc.org/findcertified sau

http://pefc.ro/index.php/cautare/caut
are-certificate) pentru a verifica
revendicările privind starea certificării.
Referință: PEFC ST 2002:2013
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Sistemul Due Dilligence
PEFC(DDS)
Companiile care amestecă materialul
certificat cu materialul necertificat
(vezi pagina 7) trebuie să
implementeze sistemul PEFC Due
Diligence System pentru a reduce
riscul de conținut necertificat în
produsele certificate provenite din
surse controversate.

Sursele controversate
Includ pădurile în care
activitățile de gestionare:
• nu respectă legislația locală,
națională sau internațională, în
special în următoarele domenii:
– operațiuni forestiere și
recoltare, inclusiv
transformarea pădurilor în alte
utilizări

D D S - u l P E F C este format din:

– gestionarea zonelor cu valori
ecologice și culturale ridicate

1) Declarația furnizorului;

– specii protejate și pe cale de
dispariție, inclusiv cele incluse
pe listele CITES

2) evaluare a riscurilor; și, în cazul în
care orice livrări sunt considerate „cu
risc ridicat”,
3) evaluarea livrărilor cu risc ridicat,
de ex. prin programe de verificare
ale terților.
Aceste trei niveluri sunt stabilite
pentru a se asigura că produsele din
surse controversate nu se amestecă cu
materiale certificate PEFC.

• utilizează organisme
modificate genetic
• transforma pădurile în alt tip
de vegetație, inclusiv
conversia pădurilor primare în
plantații forestiere
PEFC lucrează pentru a se asigura că
standardul PEFC Lanț de Custodie și
sistemul Due Diligence îndeplinesc
toate cerințele legislative noi și
emergente care reglementează
comerțul internațional de lemn, cum ar
fi Regulamentul Uniunii Europene
pentru Lemn (EUTR) și Lacey Act din
SUA.

– sănătate și protecția muncii a
lucrătorilor forestierii
– drepturile de proprietate,
deținere și utilizare ale
indigenilor
– plata impozitelor și
redevențelor
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Metodele de contabilitate
Urmărirea materialelor certificate pe toată durata procesului de producție

Companiile pot folosi separarea
fizică și / sau metoda procentuală
pentru a ține cont de materialele
certificate PEFC în cadrul
proceselor de producție, în funcție
de fluxurile de materiale, nevoile
de marketing și cerințele clienților.

Metoda de separare fizică
Se aplică companiilor care separă
materialele certificate de materialele
necertificate. Această metodă poate fi
implementată chiar și atunci când
furnizorii utilizează metoda
procentuală

Locație

Ianuarie

Se pot utiliza trei metode de separare
pentru a evita amestecarea materialelor
certificate și a produselor cu conținut
necertificat:

M

T

W

T

F

• Locație: anumite zone de la
locație sunt rezervate exclusiv
pentru preluare, producție,
ambalare și transport de produse
certificate. Aceste zone sunt
identificate fizic la fața locului
(panouri, semnalizare la sol etc.).
• Timp: produsele certificate sunt
primite, produse, ambalate și
expediate într-o anumită perioadă
de timp, când se procesează numai
material certificat.

Timp

• Identificare: produsele certificate
sunt clar identificate și separate de
alte produse (utilizarea logo-ului,
codul de culoare etc.).
Companiile pot utiliza oricare sau
toate cele trei opțiuni disponibile.
PEFC încurajează cu tărie
companiile să opteze pentru
metoda de separare fizică,
acolo unde este posibil.
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Identificare

Metoda procentuală
Se aplică companiilor care amestecă
material certificat cu material
necertificat.
Procentul de materie primă certificată
trebuie cunoscut, iar materialul
necertificat nu trebuie să provină din
surse controversate (vezi pagina 5).

Utilizarea metodelor PEFC
Procesul LANȚ DE
CUSTODIE

SEPARARE
FIZICA
METODA
PROCENTUALĂ

• Procentaj simplu
• Procentul de rulare

Calculul procentului:
Metoda bazată pe procente necesită
companiilor să cunoască și să țină
cont de procentul de material
certificat achiziționat. Acest procent
de certificare este calculat separat
pentru fiecare produs sau grup de
produse, pe baza formulei
următoare:

Procent Certificat(PC) =

DISTRIBUȚIA
PROCENTULUI
• Procent mediu
• Credite de volum

Volumul de material certificat(Vc)
Volumul de material certificat(Vc) + Volumul altor materiale (Va)

Procentul de materiale certificate poate fi
calculat în două moduri:

În total, 100.000 de coli de hârtie
pot fi considerate 80% certificate.

• Metoda procentuală simplă este
recomandată companiilor care
achiziționează materiale certificate
PEFC pentru procese specifice de
producție. În esență, acesta reflectă
procentul de material certificat inclus
fizic în produsul specific pentru care
este calculat procentul.

80,000/80,000+20,000*100=80

Exemplu: o companie de imprimare
achiziționează 80.000 de coli de
hârtie certificată PEFC și 20.000 de
coli din hârtie necertificată.

}

Exemplu: O fabrică de celuloză obține
19.000, 5.000 și 12.000 tone de pulpă
certificată PEFC pe o perioadă de trei luni
(total: 36.000 tone)

80
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x 100

și 25.000, 36.000 și 26.000 tone de
pastă necertificată în aceeași perioadă
(total: 87.000 tone). În luna următoare,
celuloza procurată (și hârtia ulterioară
vândută) pot fi considerate certificate
29%.36,000/36,000+87,000*100=29

• Metoda procentului de rulare folosește
volumul de material certificat
achiziționat în trecut pentru a calcula un
procent constant de material certificat
pe o perioadă mai lungă de timp.

+

CERTIFICAT

Metoda procentuală simplă

CALCULUL
PROCENTULUI

IANUARIE

+
FEBRUARIE

Metoda procentului de rulare

= 40

CERTIFICAT

MARTIE

APRILIE

Acest lucru impune companiilor să
înființeze un „cont de credit” în care
„creditele de volum” sunt creditate
pe baza materialelor certificate
achiziționate și scăzute în cazul în care
materialul este vândut ca certificat.

Distribuția procentuală
Certificarea PEFC Lanț de Custodie oferă
companiilor două metode de distribuire
a procentului de certificare produselor
vândute:
• Metoda procentuală medie,calculează
procentul mediu de material certificat
inclus într-un grup de produse.
Exemplu: Dacă procentul de
material certificat este calculat la
80% certificat, toate produsele
incluse în grupul de produse pot fi
vândute ca 80% certificate PEFC.

Definirea grupurilor de produse

Pentru a implementa metoda bazată pe
procente, companiile trebuie să definească
diferitele grupuri de produse. Grupurile de
produse sunt o linie de produse pentru care
se obține certificarea PEFC Lanț de
Custodie. Produsele dintr-un grup de
Exemplu: O companie achiziționează produse sunt fabricate folosind aceleași
pulpă cu un procent de certificare de materiale de intrare și în același loc de
producție.
33,3% și produce 12 tone de hârtie.
Poate vinde 4 tone de hârtie ca
certificată 100% PEFC sau poate
aplica volumul de credit pentru a
putea vinde, de ex. 5 tone certificate
80% PEFC [4 / 0,8 = 5]

}

80

2 TONE
80%
CERTIFICAT
2 TONE
80%
CERTIFICAT

CERTIFICAT

10 TONE
MATERIAL
ACHIZIȚIONAT

10 TONE
PRODUS
TOTAL

12 TONE
MATERIAL
ACHIZIȚIONAT

4 TONE
100 %
CERTIFICAT

+

5 TONE 80%
CERTIFICAT
8 TONE
25%
CERTIFICAT

SAU

SAU

8 TONE
0%
CERTIFICAT

7 TONE 0%
CERTIFICAT

12 TONE
PRODUS

12 TONE
PRODUS

+
4 TONE
50%
CERTIFICAT
12 TONE
PRODUS

Metoda de creditare a volumului
Alex Potemkin/iStockphoto

Metoda procentuală medie

6 TONE 80%
CERTIFICAT

4 TONE VOLUM CREDIT

• Metoda de creditare a volumului
permite companiilor să păstreze
„credite de volum” pentru produsele
care pot fi vândute ca certificate.
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Sistemul de management
Alinierea procedurilor interne

Cerințele sistemului de management se
referă la procedurile interne ale
companiilor și sunt concepute pentru a
asigura implementarea și întreținerea
corectă a procesului (proceselor) lanțului
de custodie.
Companiile sunt obligate să:
• desemneze un membru al
conducerii cu responsabilitatea
generală pentru lanțul de custodie
• să se asigure că toți angajații
implicați în implementarea și
întreținerea lanțului de custodie
sunt competenți și primesc
instruire, după caz
• țin proceduri documentate pentru
toate etapele din lanțul de custodie
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• păstrează evidența lanțurilor lor de
custodie pentru a oferi dovezi de
conformitate
• efectuează audituri interne ale
lanțurilor lor de custodie cel puțin
o dată pe an și implementează
măsuri corective și preventive,
dacă este necesar
• stabilesc proceduri pentru
reclamații

lanțul de custodie
și subcontractarea
Companiile pot subcontracta activități.
În astfel de cazuri, aceștia trebuie să
obțină acorduri scrise în care
materialele sau produsele lor sunt
separate fizic de alte produse

și materiale. Companiile sunt pe
deplin responsabile de
conformitatea activităților
subcontractate cu cerințele lanțului
de custodie.
Exemple:
O tipografie externalizează
finisarea materialelor tipărite.
Un tâmplar externalizează
vopsirea mobilierului.

Steve Cole/iStockphoto

Cerințe sociale, de sănătate și siguranță
Muncitorii în lanțul de aprovizionare certificat
PEFC este primul sistem de certificare
forestieră din lume care solicită
companiilor să respecte cerințele
sociale, de sănătate și securitate bazate
pe Declarația OIM privind principiile și
drepturile fundamentale la locul de
muncă (1998).
Aceste cerințe oferă un nivel suplimentar
de încredere consumatorilor și
cumpărătorilor că drepturile elementare
ale lucrătorilor din companii de-a lungul
lanțului de aprovizionare au fost
respectate.

Companiile trebuie să demonstreze că:
• lucrătorii nu sunt împiedicați să
se asocieze liber
• utilizarea muncii forțate nu este
permisă
• Muncitorii sub vârsta legală
minimă, de 15 ani sau vârsta
obligatorie de participare la
școală (care poate fi mai mare)
nu sunt angajați

• lucrătorilor nu li se refuză
egalitatea de șanse în muncă
și tratament
• condițiile de muncă nu pun în pericol
siguranța sau sănătatea
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Certificarea proiectului și certificarea multisite
Răspunzând nevoilor specifice, păstrând rigurozitatea

Deoarece o singură dimensiune nu se
potrivește întotdeauna tuturor,
certificarea PEFC Lanț de Custodie
prevede dispoziții speciale pentru două
situații particulare. Certificarea
proiectelor, permite certificarea unor
proiecte specifice, în timp ce certificarea
multisite, este destinată companiilor cu
mai multe site-uri, precum și grupurilor
de mici întreprinderi independente.

Certificarea proiectelor
În timp ce certificarea lanțului de
custodie PEFC este potrivită
pentru producția continuă sau
comerțul cu produse certificate,
nu este întotdeauna cea mai
eficientă opțiune în contexte pe
termen scurt care implică
numeroși furnizori de materiale
certificate, cum ar fi în industria
construcțiilor sau a construcțiilor
navale.
Tot mai multe standarde de
construcții solicită certificarea PEFC în
cadrul acestora sau recunoaștere
suplimentară pentru certificarea PEFC.
Cu toate acestea, respectarea acestor
standarde sau să se profite de
recunoastere suplimentară poate fi o
provocare. Certificarea lanțului de
custodă a proiectului PEFC recunoaște
că nu toate părțile implicate în

proiecte specifice, cum ar fi construcțiile,
sunt neapărat certificate sau au propriul
certificat de lanț de custodie.
Contractorii care lucrează la un proiect
certificat de lanț de custodie sunt
acoperiți ca membri ai proiectului și nu
sunt obligați să obțină ei înșiși
certificarea Lanțului de Custodie. O
entitate de control, de exemplu
antreprenorul general, este responsabilă
de gestionarea și controlul general al
lanțului de custodie a proiectului și de
implementarea corectă a acestuia.
Ca și în cazul Lanțului de Custodie
obișnuit, trebuie păstrate înregistrări
minuțioase cu privire la toate aspectele
produselor din lemn și pădure primite la
fața locului, iar angajații implicați în
proiect trebuie să fie competenți și să
beneficieze de instruire, după caz.

PEFC/01-00-01

12

Multi-site/Certificarea unui grup de producători

Multi-site/Certificarea
unui grup de producători
Implementarea certificării PEFC Lanț de
Custodie poate fi dificilă atât pentru
companiile cu mai multe site-uri, cât și pentru
micile companii independente.
În cadrul certificării multi-site, mai
multe sucursale sau francize pot fi
acoperite de un singur certificat de
lanț de custodie, cu condiția ca siteurile implicate să fie legate prin
proprietate comună, administrare
sau alte legături organizaționale.
Certificarea pe mai multe site-uri se
aplică și grupurilor de întreprinderi
juridice independente („grup de
producători”) cu companii
individuale care au mai puțin de 50
de persoane și cu o cifră de afaceri
anuală mai mică de 9 milioane de
franci elvețieni(sau echivalent).
În ambele cazuri, responsabilitatea
generală pentru implementarea și
întreținerea corectă a lanțului de
custodie cerințele revine unui birou
central,iartoate site-urile
participante răspund reciproc de
respectarea acestora.
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LOGO si etichetare
Un accent pe marketing și comunicare

Marca PEFC
Logo-ul PEFC și inițialele
„PEFC” sunt proprietatea
exclusivă a Consiliului PEFC și
sunt mărci înregistrate la nivel
internațional.

Utilizarea siglei și a etichetelor PEFC, deși
este opțională, este recomandată ca
mijloc eficient de a comunica starea de
certificare a unui produs.
Companiile care doresc să folosească
sigla și etichetele PEFC pe produsele
certificate trebuie să obțină o

Prin urmare, orice folos:

Licență de utilizare a Logo-ului.

• sugerează faptul că PEFC
participă, susține sau este
responsabil pentru o
activitate de către o entitate
certificată în afara domeniului
de certificare

PEFC utilizează trei etichete: certificatPEFC și cele reciclat-PEFC pentru
utilizarea pe produs și eticheta
Promovarea gestionării durabile a
pădurilor pentru

• ar putea duce la
interpretarea sau înțelegerea
eronată a operațiunilor
entității în ceea ce privește
certificările PEFC sau
diminuarea credibilității PEFC
nu este permisă și PEFC își
rezervă dreptul de a rezilia
contractul de utilizare a logoului în astfel de cazuri.

utilizare în afara produsului.

Implicarea terților în
utilizarea etichetei
Deținătorii de licențe sunt pe
deplin responsabili de
respectarea Contractului de
utilizare a logo-ului.
Acest lucru se aplică și în cazul
în care un terț este implicat în
utilizarea logo-ului (de
exemplu - designeri, reclame
de produse în media externă
etc.).
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PEFC/XX-XX-XX
Promovarea
gestionării durabile a
pădurilor
www.pefc.ro

PEFC Certificat
Acest produs provine
din păduri gestionate
durabil, surse reciclate
și controlate

PEFC/XX-XX-XX

www.pefc.ro

Eticheta Certificat(Pe produs)
PEFC-Reciclat

Acest produs este
din surse reciclate
și controlate

PEFC/XX-XX-XX

Utilizarea mărcilor comerciale
PEFC fără autorizație poate duce
la acțiuni în justiție.

Eticheta produsului indică faptul că
produsul conține minimum 70%
material certificat din pădure certificată
PEFC (numai etichetă PEFC Certificat) și
/ sau surse reciclate, precum și lemn
provenit din surse controlate care au
fost evaluate de PEFC Due Sistemul de
diligență (vezi pagina 5).

www.pefc.ro

Eticheta Reciclat (Pe produs)
Utilizarea pe produs(etichete certificat
PEFC și reciclat PEFC) este disponibilă
numai pentru companiile care dețin un
certificat valabil de Lanț de Custodie
PEFC; permite utilizarea logo-ului și a
etichetei pe:
• produse tangibile (produse
neambalate), produse în ambalaje
individuale, containere, etc .; cutii
mari, lăzi etc. utilizate pentru
transportul produselor; și
• documentația asociată sau cu referire
la un anumit produs certificat PEFC
(de exemplu, cataloage, facturi, liste
de ambalaje, reclame, broșuri etc.)

PEFC/46-01-01

Logo PEFC
Eticheta in afara
România
produsului
Utilizarea în afara produsului
(Promovarea gestionării durabile a
pădurilor) permite companiilor și
organizațiilor să-și evidențieze
angajamentul față de certificarea PEFC
fără a face nicio declarație despre
conținutul certificat din produse.
Include utilizarea în / pe:
• rapoarte anuale, CSR, sustenabilitate;
broșuri; alte materiale scrise
• afișări de informații; afișe în
magazine; la târguri; etc.
• reclame și pliante
• site-uri web
Orice utilizare a logo-ului și etichetei
PEFC trebuie să se conformeze cu
Reguli de utilizare a logo-ului -Cerințe.
Mai multe informații pot fi găsite în
PEFC Logo Use Toolkit.

Pașii următori
Obținerea certificării PEFC a Lanțului de
Custodie
Sunteți gata să vă certificați?

Pasul 1: comunicați intern

Sarcina 2: Alegeți opțiunea de certificare

Certificatele de Lanț de Custodie

Spuneți personalului dvs. ce este PEFC și
de ce vă implicați, deoarece veți avea
nevoie de ajutorul lor. Voi sau unul
dintre colegii dvs. veți avea
responsabilitatea generală pentru
implementare și menținerea lanțului de
custodie pentru afacerea dvs. PEFC oferă
o gamă largă de broșuri, prezentări, afișe
și alte materiale care vă vor susține în
acest efort.

• Certificare individuală– cel mai comun
tip de certificare, se aplică companiilor
individuale.

PEFC sunt emise de organisme
de certificare independente.
Aceste organisme de certificare
trebuie să fie recunoscute de

PEFC.PEFC în sine nu emite
certificate.
Organismul de certificare va efectua
un audit la fața locului al companiei
dumneavoastră.În timpul auditului,
organismul de certificare va verifica

Pasul 2: configurați sistemul

dacă ați implementat corect cerințele

Sarcina 1: Aliniați procedurile interne

privind Lanțul de Custodie PEFC.

• Cerințele sistemului de
management

Dacă afacerea dvs. îndeplinește cerințele
lanțului de custodie PEFC, organismul de
certificare va emite un Certificat de Lanț
de Custodie PEFC. O dată ce ați obținut
Certificatul de Lanț de Custodie PEFC,
puteți aplica pentru a utiliza sigla și
eticheta PEFC.
Nu uitați să vă planificați cu atenție
certificarea - pregătind totul înainte de
audit, puteți ajuta să vă asigurați o
evaluare lină și la timp.

trebuie concepute pentru a asigura
implementarea și întreținerea corectă a
proceselor lanțului de custodie (vezi
pagina 10).
• Cerințe de aprovizionare
asigurați o comunicare corectă a
materialelor certificate prin întregul
lanț de furnizare (vezi pagina 4).
• Cerințe sociale, de sănătate și
siguranță
fac parte integrantă din certificarea
PEFC Lanț de Custodie (vezi pagina 11).

Mai multe informații

• Certificare multi-site/grup de
producători– proiectat special pentru
companii cu mai multe site-uri precum și
pentru întreprinderile mici (vezi pagina
12).
• Certificarea Proiectului– proiectat special
pentru proiecte pe termen scurt cu
numeroși subcontractori, cum ar fi
construcții (vezi pagina 12).
Sarcina 3: Selectați metoda contabilă
• Metoda cu separare fizică– Se
aplică companiilor care separă
materialele certificate de materialul
necertificat în funcție de timp, locație
sau etichetare (vezi pagina 7).
• Metoda procentuală– Se aplică
companiilor care amestecă material
certificat cu material necertificat (vezi
paginile 8-9).
Sarcina 4: Analizați și reduceți
riscul de achiziție din surse
controversate
• Sistemul Due Diligence PEFC
este un element necesar pentru toate
companiile care utilizează metoda bazată
pe procente (vezi pagina 11).

Pentru informații suplimentare sau întrebări privind certificarea lanțului
de custodie PEFC, vă rugăm să contactați un organism de certificare
notificat PEFC din țara dvs. Informațiile de contact pentru toate
organismele de certificare notificate PEFC sunt disponibile la adresa
PEFC.org sau PEFC.ro
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Comunicați
intern

1

Pasul 3: programați un audit

Pasul 5: comunicați extern

Selectați un organism de certificare la
alegere și programați o vizită pentru a
efectua un audit. Auditorul va evalua
respectarea standardului internațional de
Lanț de Custodie PEFC. Dacă aveți succes,
veți primi Certificatul de Lanț de Custodie
la scurt timp după aceea.

Demonstrați-vă angajamentul de
gestionare durabilă a pădurilor față de
clienți și consumatori utilizând logo-ul
și eticheta PEFC cu încredere la nivel
mondial. Etichetarea produselor dvs.
este un mijloc eficient de a comunica
că sunteți certificat PEFC (vezi pagina
15).
În plus, luați în considerare oportunități
suplimentare de a disemina informații
despre starea dvs. certificată .

PEFC oferă o listă ale organismelor de
certificare notificate (a se vedea PEFC.org
sau PEFC.ro).

Pasul 4: procurați sustenabil
Puneți în aplicare o Politică de achiziții a
lemnului și dați întâietate furnizorilor care
vă pot furniza produse provenind din
păduri gestionate durabil (vezi pagina 18).

Pasul 6: mențineți certificatul
Un Certificat de Lanț de Custodie PEFC este
valabil cel mult cinci ani.
Un audit anual de supraveghere este
necesar pentru a confirma că operațiunea
dvs. continuă să respecte cerințele lanțului
de custodie.
Un cuvânt despre costuri: costurile
certificării PEFC Chain of Custody sunt
percepute de organismele de certificare având în vedere natura competitivă a
activității de certificare, prețurile pot varia
în funcție de țară și de organismul de
certificare. Taxa anuală percepută de
organismul de certificare combină taxa
pentru efectuarea auditului,cu taxa PEFC a
Lanțului de Custodie.
Timpul de audit depinde de o serie de
variabile, inclusiv dimensiunea companiei
și complexitatea lanțului de custodie.
Această medie este cuprinsă între
jumătate de zi și două zile. În unele țări
există o taxă suplimentară pentru Licența
de utilizare a logo-ului.

Mențineți
certificatul

3

2

6

Programați
auditul

Configurați
sistemul
Achiziționați
sustenabil

4

5

Comunicați
extern
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Exemplu de Politica de achiziție a produselor
din lemn sustenabil

promovarea managementului
forestier durabil prin achiziții
durabile
Noi [inserați numele organizației /
afacerii] recunoaștem că:
• pădurile sunt esențiale pentru
supraviețuirea și bunăstarea umană.
Acestea sunt printre cele mai
biodiverse și mai valoroase
ecosisteme terestre de pe planetă.
Ele ne oferă hrană, oxigen, adăpost,
recreere și întreținere spirituală; și
contribuie la mijloacele de trai ale
1,6 miliarde de oameni din întreaga
lume. Biodiversitatea pădurilor varietatea genelor, speciilor și
ecosistemelor forestiere - stă la baza
acestor bunuri și servicii și este baza
pentru sănătatea și stabilitatea
pădurilor pe termen lung.
• promovarea modalităților de
utilizare a biodiversității forestiere
într-un mod durabil și cu beneficii
sociale și economice clare este
importantă.
• Certificarea forestieră dovedește o
gestionare durabilă a pădurilor, dar
în prezent, mai puțin de 10% din
pădurile lumii sunt certificate.
Integrarea sistemelor de certificare
a pădurilor (precum PEFC și FSC) va
ajuta în promovarea gestionării
durabile a pădurilor.
18

Ca utilizator de cherestea și produse
pe bază de lemn, [inserați numele
organizației / afacerii] recunoaște
că are responsabilitatea față de
generațiile actuale și viitoare și, prin
urmare, se va strădui să promoveze
gestionarea durabilă a pădurilor.
Prin solicitarea de produse din
pădurile gestionate durabil, ne
propunem să stimulăm
îmbunătățirea managementului
pădurilor și descurajarea practicilor
de management nesustenabile.
Noi, [inserați numele organizației /
afacerii], vor da întâietate
furnizorilor care pot demonstra că
produsele lor provin din păduri
gestionate durabil.
Considerăm că este important ca
originea produselor noastre pe bază
de lemn să poată fi demonstrată
printr-o certificare credibilă și
independentă a lanțului de custodie,
bazată pe standarde și norme
internaționale.

În acest context, recunoaștem sistemele
de certificare credibile acceptate de
politicile și liniile directoare de achiziții
publice, sau EU Green Public
Procurement criteria, ca dovadă a
aprovizionării responsabile și durabile.
Printre acestea se numără Programme
for Endorsement of Forest Certification
(PEFC) și Forest Stewardship Council
(FSC), cele mai mari două sisteme de
certificare a pădurilor la nivel global.

Semnătură:
[Numele peroanei responsabile]
Dată & loc:
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Ce face PEFC unic?
De ce companiile optează pentru certificarea
PEFC

Fiind cel mai mare sistem de certificare a
pădurilor la nivel mondial, PEFC rămâne
sistemul de certificare la alegere pentru
pădurile private mici și neindustriale, cu
sute de mii de păduri deținute de familii,
certificate ca fiind în conformitate cu
punctele de referință ale sustenabilității
PEFC.
Până în prezent, peste 20.000 de
companii au obținut certificarea PEFC
Lanț de Custodie, oferind zeci de mii de
produse certificate PEFC la nivel global.
Având la dispoziție sisteme alternative
de certificare pentru pădure și lanț de
custodie, există motive întemeiate
pentru care atât de mulți oameni
optează pentru PEFC.

Susține cele mai înalte
standarde fără
excepție
• Cere respectarea tuturor convențiilor
fundamentale ale ILO(International
Labour Organization) în gestionarea
pădurilor, stabilind noi repere pentru
problemele sociale
• Este adaptat la nevoile specifice ale
pădurilor de familie și ale comunității,
cu contribuții durabile la mediul de
viață și la dezvoltarea rurală
• Oferă procese bine stabilite pentru
certificarea de grup, oferind astfel
acces la certificare și piață produselor
certificate din silvicultura controlată
local

– Interzicerea utilizării celor mai
periculoase substanțe chimice
și minimizarea utilizării
pesticidelor
– Protejarea drepturilor și bunăstării
muncitorilor și încurajarea ocupării
forței de muncă locale recunoașterea principiul
consimțământului liber, prealabil și
informat (FPIC), Declarația ONU
privind drepturile popoarelor
indigene și Convenția 169 a OIM
privind popoarele indigene și tribale
– Respectarea drepturilor de
proprietate funciară, precum și
drepturile bazate pe obiceiuri și
tradiții - prevederi pentru
consultarea cu localnicii și părțile
interesate
– Respectând legile aplicabile
– Protejarea drepturilor de bază
ale lucrătorilor
• Include cerințe sociale, de
sănătate și siguranță în
certificarea Lanț de Custodie.

Nivelul implicării părților
interesate la fel de
ridicat pentru toate
standardele

• Solicită ca toate standardele să fie
consultate la nivel național,
internațional și să fie evaluate de
terți.
• Cere și implementează revizii
periodice ale sistemelor de
certificare naționale

Se bazează pe acorduri
interguvernamentale și
procese recunoscute la
nivel global
• Construiește înțelegerea sa de
gestionare durabilă a pădurilor pe un
consens larg al societății, exprimat în
procesele internaționale și
interguvernamentale
• Susține punerea în aplicare a
acordurilor guvernamentale printr-un
mecanism voluntar, bazat pe piață
• Urmează liniile directoare ISO
acceptate la nivel global pentru
certificare și acreditare

• Separă strict stabilirea standardelor,
certificarea și acreditarea pentru a
asigura independența completă și
imparțialitatea
• Necesită ca toate standardele
naționale să fie elaborate
independent, cu participarea deschisă
tuturor părților interesate

• Stabilește cele mai înalte standarde
pentru certificarea pădurilor, aliniat la
• Recunoaște importanța celor nouă
majoritatea guvernelor lumii, inclusiv
grupuri majore definite de Agenda 21
– Menținerea și îmbunătățirea biodiversității
(Comisia pentru Dezvoltare Durabilă
– Protejarea zonelor forestiere
(CSD) Grupuri majore) a Conferinței
importante ecologic
ONU pentru Mediu și Dezvoltare
– Interzicerea conversiilor de pădure și
(UNCED), ca grupuri de părți
excluderea certificării plantațiilor
interesate implicate sau interesate în
realizate prin conversii
gestionarea pădurilor
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