PEFC promovează gestionarea
durabilă a pădurilor și ajută la
protejarea pădurilor lumii.

Cei „Doi copaci” distinctivi ai logoului PEFC depășesc barierele
lingvistice făcându-l un brand cu
adevărat global.

PEFC (Programme for Endorsement of
Forest Certification) este o organizație
neguvernamentală internațională non-profit, dedicată
promovării gestionării durabile a pădurilor prin
certificarea independentă a terților.
PEFC este o organizație federală care
funcționează prin avizarea sistemelor naționale de
certificare a pădurilor și are sisteme de certificare
recunoscute în mai mult de 43 de țări. Acestea
reprezintă peste 300 de milioane de hectare de
păduri certificate, ceea ce face din PEFC cel mai
mare sistem de certificare a produselor forestiere și
lemnoase din lume.

Eticheta PEFC oferă asigurări că lemnul, hârtia
și ambalajele pe care apare, provin din păduri
gestionate în mod responsabil.
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PEFC:

Asigurarea dumneavoastră
de aprovizionare responsabilă
Permite gestionarea
responsabilă a lanțului de
aprovizionare

Stabilește standardul pentru
gestionarea durabilă a pădurilor

Independent și imparțial,

Recunoatere la nivel mondial Repere ale

separarea strictă a proceselor de
standardizare, certificare și acreditare
Transparent, certificarea prin terță parte
asigură că lemnul certificat conținut într-un
produs provine din păduri gestionate durabil

sustenabilitații adaptate condițiilor locale
Protejează biodiversitatea, ecosistemele și
contribuie la protejarea climei
Sprijină mijloacele de trai dependente de
pădure și comunități locale

O LUME ÎN CARE OAMENII
GESTIONEAZĂ PĂDURILE

Ofera valoare
socială

DURABIL
PEFC – Programme for the Endorsement
of Forest Certification

Înființată în 1999, pentru a permite
proprietarilor mici de păduri, familiilor și
comunităților să demonstreze un
management forestier durabil
Orientare spre oameni, atenți la nevoile
specifice ale micilor proprietari, muncitori și
comunități locale
O aliață a sistemelor naționale de
certificare a pădurilor

Recunoscut în
întreaga lume
Acceptat în politicile de achiziții
publice și private
Organizațiile și companiile
globale folosesc PEFC ca
reper pentru gestionarea durabilă a
pădurilor

Consumatorii caută etichete
și au încredere în ele:
80% doresc să fie folosite de
companii*

Oferă impact și disponibilitate globală
60% din toate pădurile
certificate în lume sunt
certificate PEFC**

20,000 Chain of Custody
Companii certificate in 70 de țări**

Peste 750,000 de
proprietari de păduri

Serviciu clienți personalizat
prin Membrii naționali

Acoperiți de certificarea PEFC**

Discover more about PEFC at www.pefc.org

• 1 in 5 cunosc eticheta PEFC*

Alege

PEFC

Grija pentru pădurile
noastre la nivel
global și local

* PEFC/GfK Global Consumer Survey - Oct. 2014 ** Jun.2016

Robust, pragmatic și
eficient

