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Valoarea de Conservare a Pădurilor din 
România

Romania adăpostește încă cele mai vaste suprafețe cu păduri
virgine din Uniunea Europeană. În multe cazuri, chiar și pădurile
de producție au o valoare ridicată de conservare, grație
silviculturii practicată în ultimul secol care a permis lungi cicluri
de producție, regenerarea naturală a arboretelor și păstrarea
speciilor autohtone de arbori în structură naturală. Calitatea în
general excelentă a pădurilor României face din această țară
capitala biodiversității din Uniunea Europeană și un habitat
cheie pentru mai bine de jumătate din populațiile de lup, urs și
râs.

2



Tăierile ilegale
Romania este cunoscută drept statul UE ai cărui cetățeni se simt cei
mai afectați de corupție. Cu toate acestea, în ultimii 15 ani, multe
firme de procesare și comercializare a lemnului au demarat
operațiuni vaste în România adăugând o presiune considerabilă
asupra prețioaselor păduri. În practică, aceste companii au ajuns să
proceseze mai mult lemn decât poate exploatat legal și sustenabil,
cu parțială sau chiar totală disconsiderație față de biodiversitate și
normele silvice din România. Așa se face că s-a ajuns ca volumul de
lemn exploatat de 18 milioane de metri cubi anual a devenit
insuficient și alte 8,8 milioane de metri cubi au fost exploatate anual
ilegal. Exploatările forestiere nu au ocolit nici parcurile naționale sau
pădurile virgine. Grație tehnologiei și aplicațiilor moderne, precum
Inspectorul Pădurii au putut fi depistate cât mai multe tăieri și
transporturi ilegale de lemn, dar fenomenul tăierilor ilegale continuă
și nu a fost nici măcar încetinit, potrivit celor mai recente informări
ale Ministerului Public.
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Pădurile Virgine Amenințate

Carpații Românești adăpostesc cea mai mare suprafață cu păduri virgine
din Uniunea Europeană. Aceste păduri s-au format și s-au dezvoltat
natural, fără infulența omului, vreme de mii de ani. Prin inventarul PIN
MATRA (2005) au fost identificate 218.000 hectare cu astfel de păduri,
multe rămânând în continuare nedescoperite. Prima formă de protecție a
fost stabilită abia în anul 2012, fără ca legislația să fie capabilă să prevină
degradarea lor ireversibilă de către om. Abia în anul 2016 a fost înființat
Catalogul Național al pădurilor virgine dar popularea acestuia este
deosebit de lentă, responsabilitatea aparținând Ministerului Apelor și
Pădurilor. Tot în anul 2016, ministerul mediului a alocat 2,58 milioane de
lei pentru realizarea de studii în vederea populării catalogului, însă în anul
2017 a fost creat un nou minister, cel al apelor și pădurilor căruia i s-a
transferat responsabilitatea pentru pădurile virgine. Acest minister nu a
realizat până la această dată niciun studiu. Mai mult, acest minister
neagă inventarul PIN MATRA. În aceste condiții, pădurile virgine
identificate prin inventarul PIN MATRA, precum și alele identificate de
specialiști sunt prevăzute a fi exploatate deliberat, lemnul putând ajunge
cu ușurință în lanțul de producție.
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Masacrul din Parcurile Naționale

Parcurile Naționale sunt ariile naturale protejate ale caror obiective sunt protecția și
conservarea unor teritorii reprezentative pentru spațiul biogeografic național,
cuprinzând elemente naturale cu valoare deosebită sub aspectul fizico-geografic,
floristic, faunistic, hidrologic, geologic, paleontologic, speologic, pedologic sau de
alta natură, oferind posibilitatea vizitării în scopuri științifice, educative, recreative
și turistice.

Managementul parcurilor nationale ar trebui să asigure menținerea cadrului fizico-
geografic în stare naturală, protecția ecosistemelor, conservarea resurselor
genetice și a diversității biologice în condiții de stabilitate ecologică, prevenirea și
excluderea oricărei forme de exploatare a resurselor naturale și a folosințelor
terenurilor, incompatibilă scopului atribuit. În perimetrul parcurilor nationale sunt
admise doar activitatile traditionale practicate numai de comunitatile din zona
parcului national, activitati traditionale ce vor fi reglementate prin planul de
management.

Parcurile nationale corespund categoriei II IUCN “Parc national: arie protejată
administrată in special pentru protecția ecosistemelor și pentru recreere”.

*Extras din OUG 25/2007
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Masacrul din Parcurile Naționale
Exploatările forestiere prevalează protecției și conservarii. Se exploatează
masiv la scară comercială pentru firme mari, în timp ce comunitățile locale
nu au suficient lemn nici măcar pentru foc

Se exploatează chiar și în pădurile virgine, cele multiseculare și cele cu
structurănaturalădin interiorul parcurilor naționale

Parcurile naționale din România nu respectă recomandările științifice
internaționale (IUCN) nici în zonele centrale de non-intervenție (care sunt
prea mici și dispersate) și nici în zonele tampon (unde se exploateazămasiv
la scară comercială)

Carpații românești se prezintă într-o stare net inferioară de degradare
decât înainte de a devini parcuri naționale. Practic, actualele planuri de
management ale parcurilor naționale sunt de fapt planuri de exploatare și
degradare sistematică a ecosistemelor forestiere intacte. În parcurile care
nu au planuri de management aprobate este haos total. Se exploatează
inclusiv păduri din rezervații naturale din cadrul parcurilor naționale.
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Masacrul din Parcurile Naționale
CE ESTE IUCN ȘI CE RECOMANDĂ ACEASTA STATELOR LUMII ÎN PRIVINȚA PARCURILOR NAȚIONALE?

IUCN (International Union for Conservation of Nature) sau Uniunea Internațională pentru Conservarea Naturii este o organizație internațională fondată în
octombrie 1948 dedicată conservării resurselor naturale în 1948 și are sediul în Elveția, în localitatea Gland de pe malul lacului Geneva. IUCN reunește 83 
de state, 108 agenții guvernamentale, 766 organizații non-guvernamentale și circa 10.000 de experțiși oameni de știință din țările întregii lumi.

IUCN este cel mai cunoscut sistem de clasificare a ariilor protejate, fiind adoptat cu modificări, parțial și în România. În urma discuțiilor și consultațiilor in 
acest domeniu, s-au stabilit în anii ’90 șase categorii de arii protejate, categorii valabile în mod curent în lume:

Categoria Ia – rezervație naturală strictă (rezervație științifică în Romania)

Categoria Ib – zonă de sălbăticie (nu există categoria în România)

Categoria a II-a – parc național (idem în România)

Categoria a III-a – monument natural caracteristic (monument al naturii)

Categoria a IV-a – arie de management a habitatelor/speciilor (rezervație naturală în România)

Categoria a V-a – Peisaj protejat / peisaj marin. (parc natural în România)

Categoria a VI-a – arie protejată cu utilizarea durabilă a resurselor naturale (această categorie nu există în România)

7



Masacrul din Parcurile Naționale
Categoria a II-a: Parc naţional

Definire: Ariile protejate din Categoria a II-a sunt arii naturale sau aproape naturale de mare întindere, stabilite pentru a proteja procese
ecologice la scarămare, împreună cu speciile şi ecosistemele caracteristice zonei, care oferăde asemenea bazele unor oportunităţi de vizitare în
scopuri spirituale, ştiinţifice, educaţionale, recreative sau turistice, compatibile din punct de vedere al mediului şi cultural.

Obiectivul principal

Protejarea biodiversităţii naturale alături de structura sa ecologică de bazăşi a proceselor de mediu pe care se sprijină, şi de a promova educaţia
şi recreerea.

8



Masacrul din Parcurile Naționale

CONCLUZII GENERALE PRIVIND PARCURILE NAȚIONALE:

• Exploatarea forestieră comercială nu este compatibilă și nu este permisă în categoria II parc național.

• Sunt permise doar intervențiile (a nu se înțelege exploatare forestieră) de la marginea parcului cu scopul prevenirii/combaterii unor boli în
ecosistemele forestiere care se pot extinde în păduri private sau pentru reconstrucție ecologică

• În cazul unor calamități naturale sau infestări, nu se efectuează intervenții antropice deoarece natura știe cel mai bine cum să se protejeze și
evolueze natural. Prin intervențiile umane, de cele mai multe ori se creează noi dezechilibre ale ecosistemului.

• În toate țările dezvoltate sau subdezvoltate, parcurile naționale reprezintă o mândrie și constituie un motor al dezvoltării turismului, cu 
importantă contribuție financiarăasupra comunităților locale și regionale.

• Parcurile naționale în majoritatea țărilor au rolul de a proteja în integralitate resursele naturale iar exploatarea forestieră comercială este
interzisă. 
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Masacrul din Parcurile Naționale
CE SE ÎNTÂMPLĂ ÎN PARCURILE NAȚIONALE DIN ROMÂNIA?

Au fost desemnate 13 parcuri naționale de interes național ce ocupă
1,33% din suprafața țării și 3,31% din suprafața împădurită a țării:
Călimani, Cheile Bicazului – Hășmaș, Munții Rodnei, Piatra Craiului, Cozia,
Buila Vânturarița, Retezat, Defileul Jiului, Domogled – Valea Cernei,
Semenic – Cheile Carașului, Nera – Beușnița, Ceahlău și Munții Măcinului.
Dintre acestea, Cozia este cel mai împădurit parc, iar Retezat este parcul
cu cea mai mică suprafață de pădure, mai mult de jumătate fiind pajiști
alpine și zone glaciare. Pădurile din parcurile naționale din România
acoperă în total 233.892,78 hectare, adică 0,99% din suprafața țării.

10

Parcul Național Domogled – Valea Cernei



Masacrul din Parcurile Naționale
Cum s-a ajuns la situația acutală?
• În toate parcurile naționale există un trend de degradare accelerată a

ecosistemelor, tăierea pădurilor virgine și seculare, fragmentarea habitatelor și
erodarea solului.

• În majoritatea parcurilor naționale a fost extinsă și legalizată urbanizarea unor
zone pentru construcții, drumuri, rețele.

• În mai multe parcuri se execută exploatări forestiere comerciale inclusiv în
rezervații.

• Zonele de non-intervenție sunt stabilite pe cca. 50% din suprafața unui parc,
dispersate și fără a forma zona nucleu; Includ de regulă stâncării, păduri tinere
și pajiști; Exclud pădurile virgine și seculare cu scopul exploatării acestora.

• Planurile de management și zonarea internă au fost realizate prin influența,
presiunea și decizia funcționarilor cu interes în exploatarea forestieră.

• În câteva parcuri, chiar administratorii (RNP-Romsilva) au inițiat demersurile
pentru desființarea sau relocarea rezervațiilor din parcuri naționale.

• Administrațiile de parcuri naționale sunt agenți economici (regii autonome) cu
activitatea principală: 0210 Silvicultură și alte activități forestiere.
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Masacrul din Parcurile Naționale
Cum s-a ajuns la situația actuală?
• Administrațiile sunt subfinanțate, necoordonate la nivel național cu practici

neunitare și eficiență scăzută în conservare și utilizarea resurselor.

• Tarifele de avizare sau de vizitare se percep aleatoriu/diferențiat influențând
regimul concurențial al agenților economici care operează în parcuri.

• Activitatea administrațiilor este netransparentă și abuzivă în multe situații.

• Limitele parcurilor naționale și rezervațiilor au fost trasate/modificate în funcție
de interesele economice și politice nu pe criterii științifice.

• Comunităție locale nu beneficiază de lemnul exploatat comercial care de cele
mai multe ori ajunge la firme de procesare străine care în ultimii 15 ani au
dezvoltat capacități de procesare a lemnului mai mari decât posibilitatea legală
de exploatare la nivel național

• Există încă numeroase zone din România care din punct de vedere științific ar fi
putut fi desemnate parcuri naționale (Munții Țarcu,Giumalău, Munții Făgăraș etc)
însă acestea nici măcar nu sunt luate în calcul, proiectele de fundamentare
științifică fiind respinse pe criterii politice de Ministerul Mediului. Deși Academia
Română le-a avizat.
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Masacrul din Parcurile Naționale
Ce este de făcut?
• Aplicarea scopului și obiectivului principal de non-intervenție în conformitate cu legislația națională, criteriile și recomandările Uniunii Internaționale pentru 

Conservarea Naturii (IUCN)

• Preluarea administrării unitare și eficiente a tuturor parcurilor naționale de către Stat în cadrul ANANP (Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate).

• Finanțarea pentru administrarea parcurilor naționale din bugetul de Stat, conform OUG 57/2007, art. 30 (2)

• Ajustarea limitelor parcurilor naționale pe criterii științifice pentru cuprinderea pădurilor virgine/multiseculare alăturate sau a ecosistemelor, integral (de 
exemplu Coșava Mică în Semenic sau Câmpușel în Retezat)

• Informatizarea gestiunii și a managementului ariilor protejate prin utilizarea aplicației SINCRON

• Restructurarea Consiliilor Științifice pentru a fi formate exclusiv din cercetători și cadre universitare, independente și cu integritate morală

• Identificarea surselor financiare pentru achiziționarea de către Statul Român a terenurilor private din parcurile naționale acolo unde proprietarii doresc în mod 
voluntar să își vândă terenurile

• Acordarea compensațiilor pentru proprietarii privați de păduri și pajiști situate în parcuri naționale

• Preluarea în legislația națională a categoriilor IUCN așa cum sunt ele formulate precum și alte recomandări ale organizațiilor internaționale

• Înființarea de parcuri naționale noi (de exemplu Parcul Național Munții Făgăraș și Parcul Național Munții Țarcu)
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Obiectivul ”Forest Policy Checker”
În prezent, nu există nicăieri în lume un certificat sau sistem de trasabilitate care să arate din care pădure provine un produs. 
Consumatorii nu au aproape nicio șansă să cumpere un produs de care să fie siguri de sustenabilitate. Acest studiu în rândul marilor 
companii din industria lemnului urmărește să ofere consumatorilor o șansă în plus să fie mai informați înainte de a decide ce să
cumpere. ”Forest Policy Checker” expune în clar politicile, uneori ambugue, ale celor mai mari jucători care operează lemn în România 
și care vând produse din lemn românesc în peste 100 de țări la scară globală. În studiu, au fost abordate mai multe aspecte cheie 
despre sustenabilitate, transparență și trasabilitate cu scopul de a aduce mai multă claritate în comparație cu rapoartele CSR și 
marketingul corporațiilor. Și dacă limbajul companiilor este prea vag pentru publicul larg, atunci acest studiu traduce pe înțelesul 
tuturor politicile companiilor, deoarece acestea au primit întrebări concrete la care li s-a cerut un răspuns cât mai concret.
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Metodologia
Agent Green a transmis chestionarul (în limbile engleză și română) către 11 companii mari din industria lemnului care sunt relevante 
din punct de vedere al volumului de lemn folosit, notorietate și capacitatea de a furniza lemn din parcuri naționale și păduri virgine. Pe 
viitor, se are în vedere abordarea unui număr mai mare de companii. Chestionarul conține 7 întrebări cheie, forumulate să aducă 
clarificări în privința acceptării lemnului ilegal, a lemnului din parcuri naționale sau păduri virgine, dar și cum pot face dovada că pot 
preveni astfel de lemn. Întrebările au fost formulate în așa fel încât să scoată la lumină nivelul de transparență și trasabilitatea pe 
care o pot oferi companiile chestionate. Inițial, companiilor li s-a oferit o lună pentru a răspunde, însă termenul a fost extins la 8 luni 
pentru a le oferi suficient spațiu pentru a demara procese interne ample necesare pentru a-și clarifica și îmbunătăți politicile. Unele 
companii au solicitat clarificări suplimentare via email, telefon sau chiar întâlniri directe. Pentru a încuraja companiile să răspundă la 
chestionar, am organizat o întâlnire cu ambasadele țărilor din care aceste companii provin. Au participat oficiali ai ambasadelor din 
Austria, Germania, Olanda, Spania, Suedia și Statele Unite ale Americii care au fost de asemenea informați despre problemele cu care 
se confruntă fondul forestier din România.

Chestionarul a fost transmis către următoare companii: Egger, Expansion, Holzindustrie Schweighofer, IKEA, JF Furnir (Holver), 
Kastamonu, Kronospan, Losan, Massiv, Succes, Yildiz Entegre.

S-au primit răspunsuri de la: Egger, Holzindustrie Schweighofer, IKEA, JF Furnir (Holver) and Kronospan.

Restul companiilor nu au răspuns încă la chestionar.
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Întrebările din chestionar au fost:
1. Accepta compania dvs. material lemnos exploatat din paduri primare (paduri virgine si cvasivirgine) definite conform OM 3397/2012?
2. Accepta compania dvs. Lemn exploatat din parcuri nationale nu care respecta cerintele IUCN?

3. Utilizeaza compania dvs. in mod constient sau necontenit (comert, depozit, productie) material lemnos sau produse lemnoase care au 
fost exploatate in mod ilicit din padurile romanesti sau provenite din alte tari?

4. Exista in cadrul companiei Dvs. o echipa specializata de audit intern care sa implementeze un sistem de due diligence care sa permita 
respectarea EUTR si legislatiei forestiere din Romania?

5. Are compania Dvs. un sistem propriu de urmarire a materialului lemnos?
6. Este compania Dvs. dispusa sa publice pe propria pagina web concesiile de exploatare de unde provine materialul lemnos?
7. Permite compania Dvs. inspecții neanunțate în lanțul dvs. de custodie (pe teren și documentație) efectuat de ONG-uri care vă oferă 

identificarea specialiștilor desemnați și preînregistrați?
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Concluzii generale
Au răspuns la chestionar companii din Austria și din Suedia, deși acesta a fost trimis și către companii din România, Turcia, Spania și 
SUA.
În general, cele mai progresive companii sunt tocmai acelea care au fost public criticate și cu reputația afectată internațional. De 
exemplu Holzindustrie Schweighofer care a pierdut certificarea FSC și este anchetată de procurorii de pe lângă parchetul ICCJ. 4
companii refuză ferm lemnul din parcurile naționale și pădurile virgine, dar numai două au dintre acestea au operaționalizat un 
sistem robust pentru a-și dovedi angajamentul: JF Furnir și Holzindustrie Schweighofer. Companiile admit că angajamentul lor este în 
pericol deoarece legislația permite exploatări forestiere în parcuri naționale și astfel de lemn poate ajunge și la fabricile lor atunci 
când nu vine direct din pădure ci prin depozite unde lemnul se amestecă.

Din punct de vedere al transparenței, cu mici excepții, companiile nu doresc să ofere informații despre locul de proveniență al lemnului 
(APV-urile). Inspecțiile neanunțate efectuate de ONG-uri sunt permise doar de 2 companii.
La capitolul trasabilitate, o singură companie a operaționalizat un sistem pe care l-a făcut disponibil și publicului. Este vorba de 
Timflow care se bazează pe camioane echipate cu GPS și fotografierea tuturor camioanelor care vin din pădure, dar nu și din 
depozite. Este un sistem dezvoltat de Holzindustrie Schweighofer.
Companiile au angajat persoane dedicate pentru implementarea de sisteme ”due diligence” proprii și au liste negre de furnizori 
neconformi cu legea dar nu doresc să publice numele acestor firme de exploatare.
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Grafic sintetic pentru răspunsurile companiilor
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HOLZINDUSTRIE	
SCHWEIGHOFER

KRONOSPAN JF	FURNIR EGGER IKEA

1.	Accepta compania dvs.	material	
lemnos exploatat din	paduri virgine?

NO NO NO NO NO

2.	Accepta compania dvs.	Lemn
exploatat din	parcuri nationale nu	
care	respecta cerintele IUCN?

NO NO NO NO YES

3.	Utilizeaza compania Dvs.	in	mod	
constient saunecontenit (comert,	
depozit,	productie)	material	lemnos
sau produse lemnoase care	au	fost
exploatate in	mod	ilicit din	padurile
romanesti sau provenite din	alte tari?

NO NO NO NO NO

4.	Exista in	cadrul companiei dvs.	o	
echipa specializata de	audit	intern	
care	sa implementeze un	sistem de	
due	diligence	care	sa permita
respectarea EUTR	si legislatiei
forestiere din	Romania?

YES YES YES YES YES
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HOLZINDUSTRIE	
SCHWEIGHOFER

KRONOSPAN JF	FURNIR EGGER IKEA

5.	Are	compania Dvs.	un	sistem propriu
de	urmarire a	materialului lemnos?

YES		 NO NO YES	 YES		

6. Este	compania Dvs.	dispusa sa
publice pe propria	pagina web	
concesiile de	exploatare de	unde
provine materialul lemnos?

YES NO NO NO NO

7.	Permite compania Dvs.	inspecții
neanunțate în lanțul dvs.	de	custodie
(pe teren și documentație)	efectuat
de	ONG-uri care	vă oferă
identificarea specialiștilor desemnați
și preînregistrați?

YES YES NO NO NO



EGGER
1. Compania dumneavoastrăacceptă lemn care este extras din păduri primare (păduri virgineși cvasi virgine) așa cum sunt definite în OM 3397/2012?

Conform legislației, este interzisă extragerea lemnului din păduri virgine și din cele cvasi virgine așa cum sunt definite în OM 3397/2012. EGGER respectă
legea și cumpără lemn exclusiv în concordanță cu reglementările în vigoare. Suplimentar, sistemul implementat de către Statul Român cu ajutorul
Catalogul Pădurilor Virgine și ariile propuse pentru proiectul PinMatra ne ajută să identificăm și să excludem achizițiile din astfel de păduri, cu valoare
mare de conservare. Grupul EGGER a dezvoltat un sistem de control intern pentru achizițiile de lemn care respectă legislația națională, reglementările UE 
și alte sisteme de certificare adiționale precum PEFC și FSC. Acest sistem este aplicat uniform și în fiecare fabrică conform unor standarde stricte. În
acest sens, EGGER a implementat un sistem propriu Due Dilligence care reprezintă un ghid pentru achiziții legale și asigurăaccesul la informații despre
surse de aprovizionare, furnizori de lemn, produse pe bazăde lemn precum și despre toate procesele și documentațiile necesare pentru a achiziționa
materiale conform legii. Sistemul EGGER Due Diligence se aplică tuturor materialelor achiziționate și îndeplinește cerințele din legislația națională și
European Timber Regulation (EUTR) precum și cele din standardul FSC (FSC-STD-40-005, versiunea V-3-1). Acest sistem se bazează și respectă
dispozițiile Regulamentului UE nr. 995/2010 al Parlamentului și Consiliului European din 20 octombrie 2010 referitor la obligațiile companiilor care 
plasează lemn și produse pe bazăde lemn pentru prima data pe piața din UE. Sistemul EGGER Due Dilligence a fost prezentat autorităților responsabile 
din România; celor Holzforschung Austria și ASI precum și SGS în calitatea lor de organisme autorizate și oficiale pentru certificare; fiind aprobat de către 
toate dintre acestea.

2. Compania dumneavoastră acceptă lemn care este extras din parcuri naționale, care nu respecta cerințele IUCN?

În legătură cu parcurile naționale din România și cu definiția lor conform categoriei 2 IUCN, sprijinim idea de a aduce cele 13 parcuri naționale din 
România la nivelul definit de IUCN la această categorie 2. Nu vom achiziționa în mod deliberat lemn din parcuri naționale și vom face tot ce este posibil 
să îl evităm. Din cauza legislației și a sistemului complex de aprovizionare (depozite) nu putem garanta ”ZERO lemn din parcuri naționale” fără sprijinul 
statului român pentru că nu ar fi un angajament serios, dar promitem să aplicăm cele mai bune practici pentru a-l evita în lanțul de producție și să 
sprijinim dezvoltarea parcurilor naționale să respecte cerințele categoriei 2 IUCN.
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3. Compania dumneavoastră utilizează în cunoștință de cauză sau fără știință (comercializează, depozitează, procesează) produse pe bază de lemn / lemn care este

extras ilegal din pădurile din România sau provenit din alte țări?

NU, EGGER nu utilizeazăproduse pe bază de lemn / lemn care este extras ilegal din pădurile din România sau provenit din alte țări. Echipa de achiziții lemn la nivel de 
grup și cea din România verifică furnizorii care livreazămateriale pe bază de lemn către EGGER. Astfel, am dezvoltat o analiză de risc ca un prim pas de prevenție și în
afară de aceasta, EGGER stabileștemai departe un proces de audit pentru a asigura transparența lanțului de aprovizionare. Fiecare transport de lemn este verificat la 
intrarea în fabrică și documentele de transport trebuie să îndeplinească obligațiile legale definite prin legislația românească.

4. Compania dumneavoastră are o echipă de audit internă, dedicate pentru implementarea unui sistem due diligence care permite companiei să se conformeze cu
EUTR și legislația forestieră din România?

DA, EGGER are o echipă de audit internă și specializată care face parte din departamentul de achiziții lemn. Politica, valorile și angajamentele EGGER de a combate
sursele ilegale și de a utiliza exclusiv materiale legale, existăși este implementată dinainte de introducerea obligației unui sistem due dilligence pentru lemn și
pentru produse pe bază de lemn în conformitate cu reglementările EU Timber, a standardelor FSC și PEFC.

Echipa de achiziții lemn la nivel de grup și cea din România verifică furnizorii care livreazămaterial lemnos către EGGER. Astfel, am dezvoltat o analiză de risc ca un 
prim pas de prevenție și în afarăde aceasta, EGGER stabilește mai departe un proces de audit pentru a asigura transparența lanțului de aprovizionare. Fiecare
transport de lemn este verificat la intrarea în fabrică și documentele de transport trebuie să îndeplinească obligațiile legale definite prin legislația românească. În
următorul punct de verificare, la recepția materialului lemnos, sunt examinate cantitățile, speciile, sortimentele și este verificatădin nou corectitudinea documentelor
de transport. Neregularitățile sunt raportate către autorități, care trebuie să verifice situațiași să ofere un răspuns în maxim 48 de ore. În acest timp, materialul
lemnos nu este descărcat și EGGER nu acceptă materialul pentru a face recepția acestuia.

EGGER are o echipă internă de audit la nivel de grup, care asigură conformarea cu legislația națională, FSC, PEFC și EUTR. La nivel de fabrică, avem o echipă formată
din trei persoane responsabilă cu acest tip de audituri. Fiecare furnizor trece printr-o evaluare de risc. Prin această evaluare a riscului verificăm originea materialului, 
reglementările de mediu și securitate, autorizații etc. Dacă rezultatul evaluării arată un risc ridicat, atunci nu colaborăm cu furnizorul respectiv. Analiza de risc nu este
implementată doar pentru furnizorii noi, ci este actualizată anual pentru fiecare furnizor, cu scopul de a asigura un risc scăzut în lanțul de aprovizionare. În situația
unui risc nespecificat, deschidem un proces de audit pentru tot lanțul de aprovizionare.
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5. Compania dumneavoastrăare implementat un sistem pentru trasabilitatea lemnului?

DA, compania noastrăa implementat propriul sistem de trasabilitate. EGGER poate garanta cărespect și aplică legisl ația națională și europeană în
vigoare precum și faptul că în mod voluntar utilizează certificate precum PEFC și FSC (certificate PEFC CH17/0386.00și certificat FSC®SGSCH-COC-
110039 și SGSCH-CW-110039); astfel încât fiecare livrare de lemn trece prin sisteme intensive de verificare. Toate materialele care intră în fabricile
EGGER trebuie să fie livrate cu documente emise de către entitățile legale demonstrând originea, conform legilor existente și standardelor utilizate; în
conformitate cu toate controalele executive, procedurile implementate de stat, procesele de autorizare ale statului și legile oferite de către Statul Român
și executate de către autoritățile statului și în final controlul EGGER la finalul lanțului de aprovizionare. Toate livrările de materiale lemnoase, care ajung
la fabrica noastră, sunt verificate la recepție în raport cu obligațiile legale. În situația în care se găsesc neconformități, materialul este refuzat și sunt
notificate autoritățile pentru a clarifica situația. Echipa de audit EGGER realizează audituri în teren și verificări pentru a cerceta sursa materialelor, 
suplimentar față de cerințele naționale privind legalitatea și transportul materialelor lemnoase, Fiecare furnizor trece printr-o evaluare de risc înainte de 
a începe livrările către EGGER. Dacă rezultatul evaluării arată un risc ridicat, atunci contractul cu furnizorul respectiv este declinat.

6. Este dispusă compania dumneavoastră săpublice pe pagina de internet oficială concesiunile de unde provine lemnul?

Conform legislației actuale (RO și UE) și în acord cu strategia de achiziții a companiei, nu putem publica lista de furnizori. Oricum, sistemul național al 
statului, SUMAL, oferă informații despre bilanțurile de intrări & ieșiri. Categoria principală de materiale pe bază de lemn achiziționată de către EGGER în
România sunt produse secundare, materiale care provin din activități de rărire & igienizare (lemn rotund industrial). precum și lemn reciclabil și reziduuri
de lemn. Pentru acest tip de material, nu există o listă publică de APV-uri. În conformitate cu legislația actuală și cu strategia de achiziții a companiei, nu 
putem publica lista cu APV-uri. Sistemul național al statului (SUMAL) oferă informații despre bilanțurile de intrări & ieșiri. Pentru verificare în timp real a 
materialelor care vin la EGGER, fiecare cetățean îngrijorat poate utiliza sistemul de stat pentru trasabilitatea lemnului: www.inspectorulpadurii.ro și
aplicația ”Inspectorul Pădurii”. Acestea sunt sistemele oferite și operate de către stat pentru a asigura legalitatea materialului. Respectăm cu strictețe și
mai mult decât atât, am implementat măsuri suplimentare pentru a asigura surse clare și pentru a sprijini sistemele de stat. EGGER respectă și
îndeplinește prevederile legale și nu poate publica date confidențiale. EGGER menține un mediu competitiv pe piață. Legea Competiției (nr. 21/ 10 
aprilie1996), republicată, capitolul II spune că publicarea datelor cu liste de clienți sau furnizori, prețuri, costuri, volume și vânzări sunt considerate 
practici anticoncurențiale.
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7. Compania dumneavoastrăpermite inspecții neanunțate ale lanțului de custodie (pe teren și documente) realizate de către ONG-uri care văprezintă
identitatea specialiștilor desemnați sau pre-înregistrați?

Autoritățile statului și organismele de certificare precum FSC și PEFC realizează inspecții. Adițional, această procedură este utilizatăde către clienții și
furnizorii EGGER pentru a face audituri în lanțul de custodie. EGGER îi invită cu brațele deschise pe toți factorii interesați – care dau dovadăde seriozitate
– să se întâlnească și sădiscute despre codul în afaceri și valori. Putem discuta și obține feedback despre sistemul EGGER Due Dilligence, dar nu putem
oferi acces la date sensibile din cauza aspectelor legale ce țin de securitatea informației și regulile concurențiale. O inspecție a unui ONG nu este posibilă, 
dar o întâlnire la o masă rotunda cu factorii interesați este posibilăpe baza unui acord reciproc în ceea ce privește data și locul. În concluzie, sunt
încrezător că un dialog deschis cu toți factorii interesanți relevanți ne va ajuta săaducem îmbunătățiri, foarte interesante deopotrivăpentru organizația
dumneavoastră, câtși pentru noi ca parte a industriei.
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HOLZINDUSTRIE SCHWEIGHOFER 

1. Acceptă compania dvs. lemn extras din păduri virgine sau cvasi-virgine, așa cum sunt acestea definite în OM 3397/2012?

Nu, nu acceptăm lemn din aceste păduri. HS s-a angajat săprotejeze patrimoniul natural al României. Prin urmare, nu cumpărăm lemn din pădurile
virgine și cvasi-virgine. România are deja un sistem de protecție a acestor păduri prin care nu se acordăautorizații de exploatare în pădurile virgine și
cvasi-virgine. În acest moment există două seturi de date utilizate pentru excluderea pădurilor virgine: catalogul oficial publicat de Ministerul Mediului și
așa-numitul studiu PIN MATRA. Aceste zone sunt luate în calcul în fiecare etapă de administratorii pădurilor, adică în elaborarea amenajamentelor pe 10 
ani, actele de punere în valoare (APV) precum și autorizațiile de exploatare. Prin urmare, se poate presupune că exploatările legale din România nu pot 
include păduri virgine sau cvasi-virgine. Cu toate acestea, HS recunoaște că determinarea suprafețelor virgine și cvasi-virgine este un proces în derulare
și ambele seturi de date menționate mai sus s-ar putea să nu fie exhaustive. De aceea, HS ia măsuri de precauție pentru minimizarea riscurilor de a primi
în lanțul de aprovizionare lemn care ar putea fi exploatat ilegal din ariile protejate:

- Nu achiziționează lemn de esență tare (fag și stejar) din pădurile României, care sunt recunoscute pentru înalta lor valoare de conservare (HCV).

- HS a introdus Timflow pe toate camioanele care aprovizionează fabricile de cherestea cu buștean din România. Acest sistem indică în detaliu rutele
parcurse de camioane atunci când livrează buștean la 2/3 fabrici. HS nu se mai bazează doar pe documentele de transport, ci poate verifica exact de 
unde vin camioanele și astfel poate exclude zonele protejate, precum pădurile virgine.

- Toți furnizorii, indiferent dacă livrează direct din pădure sau prin depozite de buștean, se supun sistemului de due diligence care este în concordanță cu 
prevederile EUTR, PEFC și FSC.

- HS aplică proceduri adiționale de reducere a riscurilor pentru livrările din depozitele de buștean, care includ examinări minuțioase ale APV-urilor pentru
parcelele de exploatare aflate în proximitatea HCV. Dacă lemnul este recoltat la mai puțin de 100 m de păduri virgine sau cvasi-virgine, HS face verificări
amănunțite în teren.
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2. Acceptă compania dvs. lemn extras din parcurile naționale care nu sunt conforme IUCN? 

• HS nu acceptă lemn din parcurile naționale din România, deși recoltarea din așa-numitele zone tampon ale parcurilor naționale este permisăprin
lege. HS nu achiziționează acest lemn deoarece compania este conștientă că autorizațiile de exploatare pentru tăierile de igienă au fost o sursă ne-
sustenabilă de lemn în trecut, inclusiv în parcurile naționale. 

• Furnizorii HS se obligăprin contract să nu livreze bușteni din parcurile naționale. Acest lucru este verificat prin compararea numărului APV trecut pe
avizul de transport cu lista de APV-uri constituite în parcurile naționale. Transporturile de buștean provenit din parcurile naționale sunt respinse. Mai 
mult, HS extinde sistemul Timflow pentru a indica zonele excluse din lanțul de aprovizionare (adicăparcuri naționale, păduri virgine și cvasi-virgine, 
zone de patrimoniu UNESCO). 

3. Compania dvs. utilizează (comercializează, depozitează, prelucrează), cu știință sau fără știință, lemn/produse forestiere recoltate ilegal din pădurile
României sau obținute ilegal din alte țări? 

Presupunem că nu este posibil să specificăm ce facem „fără știință”, dar HS este angajată în lupta împotriva tăierilor ilegale din România și din alte zone. 
Compania aplică un sistem de due diligence solid, care ne permite săminimizăm pe cât se poate riscul de lemn recoltat ilegal. Sistemul due diligence al 
HS este conform schemei PEFC și regulamentului EUTR. Deși în acest moment nu deținem certificat FSC, sistemul nostru de due diligence acoperă de 
asemenea prevederile pentru FSC Controlled Wood. În plus, HS este angajată într-un proces ce va duce la încetarea dezasocierii de FSC, cu scopul de a 
obține din nou certificare pentru fabricile noastre din România. Suntem dispuși să comunicăm acest sistem oricui solicită detalii, ca exemplu de bune
practici. 
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4. Compania dvs. are o echipă dedicată de audit intern care să implementeze un sistem de due diligence ce permite companiei să se conformeze EUTR și legislației
silvice din România? 

În cadrul HS, personalul include manageri de conformitate și certificare care prin poziția lor raportează direct Consiliului de Administrație. În fiecare fabrică sunt două
posturi cu normă întreagă, responsabile cu executarea procedurilor relevante de due diligence în cadrul HS, inclusiv efectuarea auditurilor interne sau externe la 
furnizori și ocoale silvice. În ce privește auditul extern, experți recunoscuți în acest domeniu efectuează verificări anuale ale procedurilor HS iar rezultatele sunt
publicate cu regularitate. Mai mult, avem o procedură clară de excludere a furnizorilor din lanțul de aprovizionare, dacă aceștia nu îndeplinesc anumite criterii stricte
sau dacă au fost condamnați pentru delicte forestiere sau corupție. Până în acest moment, HS a exclus mai mult de 70 de furnizori din lanțul de aprovizionare. HS a 
trecut cu succes prin opt controale privind conformarea la EUTR efectuate de autoritățile Statului Român. 

5. Compania dvs. are în acest moment propriul sistem de trasabilitate a lemnului? 

HS este un pionier al implementării sistemelor de trasabilitate a lemnului în România. Compania nu are activități de exploatare forestieră. Dar furnizorii săi din 
România sunt obligați să își echipeze toate camioanele care livrează3/3 buștean către fabricile de cherestea HS cu dispozitive GPS conectate la sistemul Timflow. 
Asta permite HS să verifice cu exactitate traseul parcurs de buștenii livrați de la punctul de încărcare până la poarta fabricilor. Ca exemplu de maximă transparență, 
toate aceste date pot fi accesate de publicul larg (după o înregistrare prealabilă). 650 de camioane care livreazăbuștean către fabricile noastre de cherestea și
depozitele intermediare aflate sub controlul nostru sunt deja echipate cu dispozitivul GPS (date de la sfârșitul lui iulie 2017). 

Datele pentru fiecare transport sunt disponibile pe site-ul www.timflow.com. Utilizatorii înregistrați pot vedea rutele GPS precum și fotografii ale camioanelor cu 
buștean. De asemenea, aceștia pot solicita copii ale avizelor de însoțire și ale documentelor de proveniență. Utilizatorii pot semnala neregularități sau suspiciuni
referitoare la anumite transporturi direct către experții de conformitate HS. HS va investiga imediat aceste observații, va răspunde persoanei care a semnalat cazul și
va informa autoritățile dacă observațiile sunt fundamentate. Vom fi prima companie din România care va publica lista completă a livrărilor din România pe site-ul
nostru, odată cu lansarea versiunii 2.0 a Timflow, programată la jumătatea lunii august. 
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6. Este compania dvs. este dispusă săpublice pe site-ul oficial permisele de exploatare cu informațiile despre proveniența lemnului? 

Actele de punere în valoare (în România) sunt disponibile la cerere. Pentru a proteja datele cu caracter personal, fiecare APV trebuie anonimizatși apoi
poate fi înaintat tuturor celor care îl solicită. Un formular pentru solicitări este disponibil pe site-ul Timflow, www.timflow.com . 

Actele de punere în valoare pot fi puse la dispoziție doar pentru România în acest moment, întrucât în alte țări din care HS achiziționează lemn nu este
obligatorie eliberarea acestora. 

7. Permite compania dvs. inspecții neanunțate în lanțul de custodie (în teren și pentru documente), efectuate de ONG-uri care oferăacte de identificare a 
specialiștilor desemnați și înregistrați în prealabil? 

Da, HS va permite accesul unui grup de specialiști anunțați în prealabil. În timpul orelor de program, toate documentele relevante pentru lanțul de 
custodie (CoC) pot fi puse la dispoziție. În afara orelor de program sunt posibile numai verificări la poartă. Toate inspecțiile trebuie să fie efectuate sub 
supravegherea conducerii fabricilor și cu respectarea integrală a prevederilor de siguranță și securitate. Pentru a primi accesul, specialiștii vor trebui să
semneze un acord de confidențialitate. 
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IKEA
1. Accepta compania dvs. material lemnos exploatat din paduri primare (paduri virgine si cvasivirgine) definite conform OM 3397/2012?

Ne bucurăm că am putut să contribuim la identificarea pădurilor virgine din România și că unele dintre acestea au fost chiar incluse în patrimoniul
UNESCO, după cum este precizat în comunicatul transmis de WWF România în data de 12.07.2017:

„Trei dintre cele opt situri (Şinca, GroșiiȚibleșului, Strâmbu-Băiuț) au fost identificate, propuse și susținute de WWF prin proiectul <<Sprijinirea unui
management forestier responsabil pentru dezvoltarea durabilă în ecoregiunea carpatică dunăreană>>, un proiect derulat sub parteneriatul WWF-IKEA. 
Parteneriatul WWF/IKEA are o contribuție semnificativă la procesul de protejare a pădurilor virgine din România și Ucraina.„

În conformitate cu Standardul nostru forestier IWAY Forestry, ne angajăm săNU acceptăm lemn tăiat din păduri cu valoare ridicată de conservare
(PVRC), decât dacă este certificat conform unui sistem recunoscut de IKEA (în prezent: sistemul de certificare FSC).

2. Accepta compania dvs. Lemn exploatat din parcuri nationale nu care respecta cerintele IUCN?

În conformitate cu Standardul nostru forestier IWAY Forestry, ne angajăm săNU acceptăm lemn tăiat ilegal, inclusiv cel din Zonele cu Protecție Strictă, 
nici din alte zone restricționate de pe teritoriul Parcurilor Naționale.

3. Utilizeaza compania dvs. in mod constient sau inconștient (comert, depozit, productie) material lemnos sau produse lemnoase care au fost exploatate
in mod ilicit din padurile romanesti sau provenite din alte tari?

IKEA nu acceptă lemnul tăiat ilegal și lucrează activ împotriva exploatărilor forestiere ilegale și a comerțului ilegal cu lemn, pentru a se asigura că acesta
nu este folosit în produsele noastre, în toate țările, inclusiv în România. Programul nostru pentru verificarea conformității cu legea este unul dintre cele
mai ambițioase din lume.
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4. Exista in cadrul companiei Dvs. o echipa specializata de audit intern care sa implementeze un sistem de due diligence care sa permita respectarea EUTR si
legislatiei forestiere din Romania?

Efectuăm audituri forestiere - avem proprii noștri angajați specialiști în management forestier. IKEA are, de asemenea, un parteneriat foarte bun pe termen lung cu 
WWF, cu scopul de a îmbunătăți practicile de administrare a proprietăților forestiere și de a combate exploatarea ilegală și defrișările. Credem cu tărie în modul
nostru de lucru în privința managementului forestier și avem o relație deschisă și de încredere cu furnizorii noștri.

5. Are compania Dvs. un sistem propriu de urmarire a materialului lemnos?

În toate regiunile din care ne aprovizionăm depunem eforturi pentru a obține, până în anul 2020, tot lemnul din surse mai sustenabile, definit în prezent ca lemn
reciclat sau certificat FSC. Ne bucurăm să vă împărtășim faptul că în prezent tot lemnul provenit din România este certificat FSC. Cerința de a lucra doar cu lemn
certificat FSC, adresată furnizorilor noștri, reprezintă, din punctul nostru de vedere, cea mai bunămodalitate de a contribui la dialogul părților interesate despre
modul de gestionare a pădurilor din România.

De asemenea, am actualizat standardul nostru forestier IWAY Forestry. Acest standard va fi pus în aplicare de către toți furnizorii noștri de lemn de la 1 ianuarie 2018. 
Anexăm noua versiune. Fiecare furnizor IKEA trebuie să respecte cerințele stricte din standardul forestier IWAY Forestry, ce face parte din codul de conduită a 
furnizorilor IKEA, IWAY. Lucrăm împreună cu furnizorii noștri pentru a ne asigura că au proceduri și procese de trasabilitate a lemnului pe parcursul întregului lanț de 
achiziții. Ei raportează originea, volumul și speciile de lemn utilizate în produsele IKEA de 3 ori pe an; un raport lipsă înseamnă livrări de lemn oprite. Ca măsură de 
control suplimentară, ei acceptă audituri la fiecare punct de legătură din lanțul logistic.

La nivel global, în anul fiscal 2016, în produsele IKEA au fost utilizate 15,7 milioane m3 de lemn (din care 5,2% provin din România). 61% din acel lemn provenea din 
surse mai sustenabile. În prezent, procentul este de 76% la nivel global și 100% în România. Lemnul provenit din surse mai sustenabile constă în volume de lemn
certificat prin sisteme de certificare a managementului forestier (FM) și prin sisteme de certificare a lanțului de custodie (CoC), sau lemn reciclat înainte și după
consum. La momentul actual, singurul sistem de certificare care îndeplinește cerințele IKEA pentru surse de lemn mai sustenabile este Forest Stewardship Council -
FSC. Credem căaplicarea standardelor FSC este în prezent cea mai bună modalitate de a ne asigura că lemnul pe care îl folosim provine din surse mai sustenabile. 
Creșterea surselor de lemn certificate FSC are multe beneficii, pe care le puteți găsi la pagina 24 din Raportul de Sustenabilitate IKEA FY16.
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6. Este compania Dvs. dispusa sa publice pe propria pagina web concesiile de exploatare de unde provine materialul lemnos?

Compania nu a răspuns la această întrebare.

7. Permite compania Dvs. inspecții neanunțate în lanțul dvs. de custodie (pe teren și documentație) efectuat de ONG-uri care vă oferă identificarea
specialiștilor desemnați și preînregistrați?

Compania nu a răspuns la această întrebare.
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JF FURNIR (Holver)

1. Accepta compania dvs. material lemnos exploatat din paduri primare (paduri virgine si cvasivirgine) definite conform OM 3397/2012?

Nu. J.F. FURNIR SRL exclude achizitionarea materialului lemnos din paduri virgine si cvasivirgine, precum acestea sunt definite de legea romana
aplicabila, Ordinul guvernamental si incluse in Catalogul National 2525/2016.

Pentru identificarea padurilor virgine si ariile cvasvirgine folosim harta interactiva de la Lemn Controlat, precum alte resurse (vedeti mai jos). Pentru a 
putea exclude cumpararea lemnului din sursele mentionate mai sus, departamentul nostru de achizitii compara informatia disponibila ale locatiei de 
exploatare cu harta interactiva.

Acest process face parte din sistemul Due Diligence System al J.F. FURNIR SRL. 

Resurse pentru identificarea padurilor virgine and cvasvirgine (OM 3397/2012): 

http://inspectorulpadurii.ro/sumalsatelit/#coordonate=24.3680451,46.2726272/Z9

http://lemncontrolat.ro/ro/harta-interactiva/

http://www.mmediu.ro

http://padurivirgine.ro/despre-padurile-virgine/
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2. Accepta compania dvs. Lemn exploatat din parcuri nationale care nu care respecta cerintele IUCN?

Nu. Exista temeri ca multe parcuri nationale nu isi indeplinesc scopul de conservare a naturii si bioversitatii datorita prezenței a (prea) multor zone 
tampon si zone de dezvoltare durabila. 

J.F. FURNIR SRL a decis excluderea achizitiei a materialului lemnos din zonele de tampon ai parcurilor nationale.

J.F. FURNIR SRL solicita in mod regulat lista numerelor APV de la administrarea parcurilor nationale din Romania. Departamentul de achizitii a companiei
J.F. Furnir exclude achizitia materialului lemnos din parcurile nationale din Romania pe baza acestei liste actualizate in mod regulat. 

3. Utilizeaza compania dvs. in mod constient sau necontenit(comert, depozit, productie) material lemnos sau produse lemnoase care au fost exploatate
in mod ilicit din padurile romanesti sau provenite din alte tari?

Nu. J.F. FURNIR SRL  respecta legile si reglementarile aplicabile.Nu se achizitioneaza cu buna stiinta material lemnos din surse ilegale.

Daca cineva are indoieli cu privire la operatiunile legale ale companiei cu privire la materialul lemnos si daca cineva detecteaza neconformitati sau
incalcari ale legilor legat de materialul lemnos, atunci J.F.FURNIR SRL incurajeaza persoana/organizatia in cauza sa trimita aceste informatii la 
departamentul nostru de compliance. Va rugam informati compliance@jaf-group.com. Departamentul de compliance va trata fiecare informatie cu
seriozitate, va raspunde imediat si va lua masurile necesare. 
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4. Exista in cadrul companiei dvs. o echipa specializata de audit intern care sa implementeze un sistem de due diligence care sa permita respectarea

EUTR si legislatiei forestiere din Romania ? 

Da.

Respectarea EUTR 

The European Timber Regulation(EUTR)/Regulamentul Uniunii Europene privind lemnul interzice importul materialului lemnos/produselor lemnoase, 

care s-au exploatat/produs in mod ilicit din / in tari terte catre UE. J.F. FURNIR SRL importa material lemnos din tari terte si prin urmare este obligat sa 

implementeze sistemul de diligenta al EUTR. Cerintele cheie ale acestui sistem de diligenta este colectarea informatiilor, evaluarea si atenuarea

riscuriloEUTR Due Diligence in cadrul companiei JF. FURNIR SRL se implementeaza de catre diferite persoane: departamentul de achizitii solicita

documentatia necesara, evalueaza riscurile, solicita informatii suplimentare – daca este necesar pentru atenuarea riscurilor .Departamentul juridic

serveste drept consilier intern si ofiterul CSR din sediul central efectueaza controale si instruiri in mod regulat. Mai mult decat atat J.F. FURNIR SRL 

colaboreaza cu consultanti externi pentru revizuirea si continua imbunatatire a sistemului de diligenta EUTR. Misterul Apelor si Padurilor este 

autoritatea competenta din Romania pentru implementarea normelor EUTR si efectueaza controale regulate. In cazul companiei J.F. FURNIR SRL, 

controalele EUTR effectuate de Misterul Apelor si Padurilor confirma faptul ca J.F. FURNIR SRL respecta reglementarea EUTR. 
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Respectarea legislatiei forestiere din România

Codul forestier din România permite exploatarea pădurilor din sectorul public și privat dacă exploatarea are loc în zone special desemnate, în conformitate cu

planurile de gestionare a pădurilor, fiecare arbore exploatat fiind identificat individual, iar transportul materialului lemnos este supravegheat și controlat.

J.F. FURNIR SRL desfășoarăactivități în conformitate cu legislația românească. În cadrul măsurilor de diligență, documentele relevante sunt verificate pentru a 

asigura conformitatea. Înainte de a cumpăra material lemnos, departamentul de achizitii solicită și verifică documentele de la fiecare furnizor, care garantează că

exploatarea lemnoasăa fost permisă în mod legal (de exemplu, în cadrul unei concesiuni de exploatare).

Atunci când produsele sunt livrate la fabrica companiei J.F. FURNIR SRL, se verifică conformitatea documentelor de transport cu documentația primită în

prealabil.

O parte din legislația forestieră din România este sistemul SUMAL care urmărește originea legală a materialului lemnos începând de la nivelul pădurilor și

urmărind transportul și comercializarea lemnului. J.F. FURNIR SRL utilizează acest sistem și controlează cu ajutorul acestuia, că transportul materialului lemnos, 

pe care îl primește, respectă cerințele legale.

Dacă la recepția lemnului apar neconcordanțe, probleme sau anomalii, în timpul verificării documentelor de origine sau în timpul verificării conformității cu

informațiile furnizate de sistemul SUMAL, autoritățile statului sunt notificate să investigheze încărcarea și să verifice dacămaterialul lemnos respectă cerințele

Legislației românesti. Procedurile interne au fost elaborate în colaborare cu autoritățile competente, iar personalul responsabil este instruit în implementarea sa.
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5. Are compania dvs. un sistem propriu de urmarire a materialului lemnos?

Nu. J.F. FURNIR SRL utilizeazăsistemul de urmărire a lemnului SUMAL pe care statul român l-a introdus. În prezent, J.F. FURNIR SRL nu utilizeazăniciun sistem de 
urmărire digitalizat, propriu a lemnului.  

6. Este compania dvs. dispusa sa publice pe propria pagina web concesiile de exploatare de unde provine materialul lemnos?

J.F. FURNIR SRL nu va publica pe pagina sa de web concesiunile de exploatare, dar suntem dispusi să împărtășim informațiile despre regiunile romanesti din care 
provin produsele noastre. J.F. FURNIR SRL opereazăpe o piață liberă într-un mediu de afaceri extrem de competitiv. Relația și cooperarea cu furnizorii noștri sunt cele
mai valoroase bunuri care ne permit să facem afaceri. Motivul pentru care nu vom împărtăși public concesiile de exploatare ale furnizorilor noștri este posibilitatea
de dezavantaje competitive. Daca cineva are indoieli cu privire la operatiunile legale ale companiei cu privire la materialul lemnos si daca cineva detecteaza
neconformitati sau incalcari ale legilor legat de materialul lemnos, atunci J.F.FURNIR SRL incurajeaza persoana/organizatia in cauza sa trimita aceste informatii la 
departamentul nostru de compliance. Va rugam informati compliance@jaf-group.com. Departamentul de compliance va trata fiecare informatie cu seriozitate, va 
raspunde imediat si va lua masurile necesare. 

7. Permite compania dvs. inspecții neanunțate în lanțul dvs. de custodie (pe teren și documentație) efectuat de ONG-uri care văoferă identificarea specialiștilor
desemnați și preînregistrați?

Nu. J.F. FURNIR SRL primește deja vizite ale organelor externe de control (statul român, organizatia de certificare FSC), care verifica sistemele de due diligence. Prin 
urmare, J.F. FURNIR SRL nu simte în acest moment necesitatea unor inspecții neanunțate. Asa cum s-a afirmat deja in raspunsurile anterioare, departamentul de 
compliance este dispusa sa receptioneze si este determinata sa investigheze orice indoiala intemeiata asupra neconformitatii juridice si sa comunice
rezultatul(investigatiei) si consecintele ei potentiale (compliance@jaf-group.com).
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KRONOSPAN 

1. Accepta compania dvs. material lemnos exploatat din paduri primare (paduri virgine si cvasivirgine) definite conform OM 3397/2012?

2. Accepta compania dvs. Lemn exploatat din parcuri nationale nu care respecta cerintele IUCN?

Compania nu a răspuns la primele 2 întrebări dar a decis să publice pe website-ul său informații relevante:

Kronospan is lucrează să devină mai sustenabilă în industria panelurilor din lemn. Ne asigurăm că furnizorii noștri nu folosesc lemn din parcuri naționale, 
rezervații naturale și alte arii de conservare.

http://www.kronospan-worldwide.com/environment/

3. Utilizeaza compania dvs. in mod constient sau necontenit (comert, depozit, productie) material lemnos sau produse lemnoase care au fost exploatate 
in mod ilicit din padurile romanesti sau provenite din alte tari?

4. Exista in cadrul companiei Dvs. o echipa specializata de audit intern care sa implementeze un sistem de due diligence care sa permita respectarea 
EUTR si legislatiei forestiere din Romania?

5. Are compania Dvs. un sistem propriu de urmarire a materialului lemnos?

Compania a oferit răspunsurile la aceste întrebări în mod cumulat și le publicăm ca atare:
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I. Kronospan are implementat propriul standard de silvicultură. 

Lemnul folosit în produsele Kronospan îndeplineşte următoarele cerinţe minime: 

• a) Nu provine din păduri care au fost exploatate ilegal; 

• b) Nu provine din activităţi forestiere care generează conflicte sociale referitoare la păduri; 

• c) Nu a fost recoltat din păduri naturale intacte (Intact Natural Forests – INF) sau alte „păduri cu o valoare mare de conservare” (High Conservation 
Value Forests – HCVF) identificate geografic; 

• d) Nu a fost recoltat din păduri naturale din regiuni tropicale şi subtropicale care sunt transformate în plantaţii sau în suprafeţe cu altădestinaţie
decât cea forestieră; 

• e) Nu a fost recoltat din plantaţii comerciale de arbori modificaţi genetic (Genetically Modified – GM), recunoscute oficial şi identificate geografic. 

37



• II. Societăţile Kronospan sunt obligate să respecte următoarele cerinţe referitoare la achiziţionarea lemnului: 

• a) Să achiziţioneze lemn doar din surse controlate şi din păduri gestionate responsabil; 

• b) Să identifice şi să urmărească originea lemnului, tipul lemnului şi lanţul de aprovizionare cu masă lemnoasă; 

• c) Să asigureşi să demonstreze capacitatea de a urmări legalitatea lanţului de aprovizionare pentru lemnul folosit pentru fabricarea produselor
noastre; 

• d) Să respecte o politică de selectare a furnizorilor prin intermediul monitorizării curente a furnizorilor de masă lemnoasă; 

• e) Să respecte „Ghidul Kronospan detaliat privind recepţia lemnului”, care măsoară şi evaluează nu doar cantitatea şi calitatea, ci şi originea lemnului
livrat; 

• f) Să efectueze audituri interne aleatorii cu privire la conformitatea procesului de recepţie a lemnului în cadrul societăţilor Kronospan; 

• g) Sămenţină şi sămonitorizeze procesul intern „Cunoaşte-ţi furnizorul” (Know Your Supplier - KYS) pentru a se asigura că nu este achiziţionat lemn
din surse ilegale. Procesul KYS trebuie efectuat înainte de asumarea de către Kronospan a angajamentului referitor la orice achiziţie. 
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A. Îndeplinirea acestor cerinţe

Toate cerinţele de mai sus vor fi îndeplinite prin: 

a) Respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 995/2010 privind introducerea pe piaţăa lemnului sau a produselor pe bază de lemn; 

b) Implementarea şi menţinerea procesului KYS şi a evaluării riscului furnizorilor de lemn pentru a exclude achiziţionarea de lemn ilegal; 

c) Instruirea continuăa întregului personal implicat în lanţul de aprovizionare cu masă lemnoasă în scopul respectării standardelor Kronospan; 

d) Lemnul poate fi achiziţionat doar după ce conducerea autorizează procedura KYS: 

- Trebuie însoţit de documente care demonstrează originea legală a lemnului. Documentele trebuie auditate pentru a preveni folosirea unor
documente falsificate

- Nu trebuie săprovinădin activităţi de recoltare efectuate în păduri cu valori mari de conservare

- Nu trebuie săprovinădin activităţi de recoltare care generează conflicte sociale referitoare la păduri

- Nu trebuie săprovinădin plantaţii de arbori modificaţi genetic 

- Nu trebuie să provină din zone afectate de accidentul nuclear de la Cernobîl şi orice alte accidente nucleare 

- Lemnul trebuie achiziţionat cât mai aproape posibil de fabricile Kronospan pentru a reduce amprenta de CO2 

*acest aspect se poate verifica la adresa: http://cricket.biol.sc.edu/chernobyl/UN-reports/Atlas.pdf)

39



B. Cerinţe pentru furnizorii Kronospan

Furnizorii care livrează lemn către Kronospan trebuie săasigure respectarea cerinţelor de mai jos. Nerespectarea acestora duce la anularea imediatăa 
tuturor contractelor cu furnizorul. 

Furnizorul: 

- Certifică (şi acceptă întreaga răspundere pentru certificare) că toate speciile lemnoase furnizate au o origine cunoscută şi legală şi îndeplinesc cerinţele
specificate mai sus; 

- Prezintă la solicitarea cumpărătorului toate documentele justificative care certifică legalitatea şi originea lemnului; 

- Înţelege că societatea va anula imediat toate contractele de achiziţie cu furnizorii care livrează lemn identificat ca ilegal, posibil ilegal sau suspect şi
va informa autorităţile locale competente; 

- Acceptă anularea tuturor comenzilor şi compensează costurile aferente tuturor livrărilor de lemn pentru care nu poate demonstra legalitatea
lemnului. Dacă furnizorul îşi pierde certificarea FSC, aceasta va atrage anularea automatăa tuturor comenzilor şi a contractelor pentru materialul
FSC. 

Pentru fiecare furnizor, începând cu anul 2017, se realizează o matrice de evaluare a riscului cu privire la legalitatea livrărilor de lemn şi transparenţa
activităţilor acestora. Matricea se realizează pentru fiecare furnizor nou şi este revizuită la fiecare 12 luni. 
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La intrarea în cadrul locatiei, mijlocul de transport cu materialul lemnos este verificat de către operatorul de la cântar. 

Acesta verifică dacă datele de pe avizul de însoţire a mărfii sunt complete, corecte şi valide: 

a) datele de identificare ale conducătorului auto şi numărul de înmatriculare a mijlocului de transport (să fie identice cu cele de pe Avizul de însoţire); 

b) codul unic, precum şi data, ora, minutul şi secunda (prin interogarea aplicaţiei Wood Tracking), precum şi valabilitatea avizului de însoţire (Anexa D 
prezintă termenele de valabilitate a Avizelor de însoţire); 

c) materialul lemnos transportat corespunde avizului de însoţire. 

• Un sistem de monitorizare cu cameră este instalat la poarta de intrare pentru monitorizarea tuturor intrarilor de masă lemnoasă. Camerele sunt
plasate astfel încât săpermită identificarea camioanelor (vedere din faţă cu vizibilitate la numărul de înmatriculare, sau din spate pentru remorcă) şi
întreaga încărcătură (vedere a încărcăturii laterală, de sus și din spate). Camera funcţionează24 ore din 24, inclusiv noaptea. 

• copie a înregistrărilor sistemului de monitorizare cu cameră este menţinută cel puţin o lună (pentru a urmări orice posibilădiferenţă identificată cu 
ocazia inventarului). 

• Pentru a evita intrările fictive, RDC compară zilnic intrările în Ksoft cu imaginile de pe camerele de supraveghere. 

• Pentru întreg lemnul importat compania are un sistem de due diligence implementat. Compania fiind certificată și FSC. 
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6. Este compania Dvs. dispusa sa publice pe propria pagina web concesiile de exploatare de unde provine materialul lemnos?

Nu.

7. Permite compania Dvs. inspecții neanunțate în lanțul dvs. de custodie (pe teren și documentație) efectuat de ONG-uri care vă oferă identificarea 
specialiștilor desemnați și preînregistrați?

Kronospan este deschisă să primească vizite inopinate din partea reprezentanţilor civici. Singura condiţie este ca la momentul respectiv să existe în 
cadrul fabricii o persoană din conducere care să coordoneze din punct de vedere procedural, intern, vizita reprezentanţilor organizaţiei 
nonguvernamentale în cauză.
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