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Întrebări frecvente (FAQ) cu privire la cazul HS Timber Group 

 

Întrebări frecvente cu privire la decizia de încheiere a dezasocierii  
 

De ce a încheiat FSC dezasocierea de HS Timber? 

Consiliul director al FSC International a decis să încheie dezasocierea de HS Timber Group la 
data de 23 septembrie 2021, după ce a revizuit și evaluat rezultatele unei verificări 
independente a HS Timber desfășurată de organismul de certificare Soil Association în 
perioada decembrie 2020 - februarie 2021.  

În decizia sa, Consiliul s-a bazat pe revizuirea și examinarea rezultatelor celei mai recente 
verificări independente a Soil Association din august 2021 cu privire la operațiunile HS Timber 
Group din Slovacia, Belarus și Polonia. 

În baza constatărilor diferitor exerciții de verificare independentă, concluzionăm că HS Timber 
Group a realizat investiții semnificative și a depus eforturi considerabile pentru a se conforma 
condițiilor pe care FSC le-a stabilit pentru reasocierea sa în ultimii ani.  

HS Timber a implementat cu succes sisteme și proceduri îmbunătățite care îi permit 
companiei să-și desfășoare activitatea la un nivel mai înalt de performanță din punct de 
vedere ecologic și social. Măsurile pozitive întreprinse de HS Timber includ dezvoltarea 
aprovizionării cu lemn și a politicilor anticorupție, îmbunătățirea implicării părților interesate și 
elaborarea codurilor de conduită ale angajaților și furnizorilor, printre altele. 

 

Încheierea dezasocierii înseamnă că HS Timber va reveni în sistemul FSC? 

Încheierea dezasocierii înseamnă că societatea HS Timber Group nu mai este separată de 

sistemul FSC și poate urmări din nou certificarea FSC parcurgând un proces de certificare 

obișnuit.  

Cât a durat procesul de încheiere a dezasocierii? 

FSC a lansat mai întâi discuții cu HS Timber Group pentru a elabora o foaie de parcurs/un 

proces de planificare pentru încheierea dezasocierii în martie 2017. Deseori, companiile au 

nevoie de mai mulți ani pentru a-și încheia statutul de dezasociere de FSC, în general din 

cauza următorilor factori: 
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• FSC trebuie să implice toate părțile interesate pentru a se asigura că au posibilitatea 

de a oferi feedback. Acest proces de implicare ar putea dura mai mult timp, dar 

garantează și că procesele sunt incluzive, echitabile și aliniate la misiunea FSC.  

• Companiile dezasociate au nevoie adesea de mai multe luni sau mai mulți ani pentru a 

implementa cu succes toate condițiile și cerințele stipulate de FSC. În esență, FSC 

caută schimbări durabile, ceea ce înseamnă că măsurile și acțiunile pe care 

companiile vor trebui să le întreprindă nu vor fi neapărat simple sau rapid de 

implementat.  

• Decizia de a încheia dezasocierea este luată în urma unui proces robust și asiduu de 

verificare independentă. De asemenea, Consiliul director al FSC International trebuie 

să evalueze rezultatele acestei verificări. Consiliul FSC nu ia cu ușurință deciziile de 

încheiere a dezasocierii, ceea ce explică de ce are nevoie de timp pentru a analiza 

rezultatele verificării și pentru a se asigura că decizia este echitabilă și aliniată la 

direcția strategică a FSC. 

 

De ce s-a dezasociat FSC de HS Timber? 

În noiembrie 2015, WWF Germania a prezentat o plângere împotriva politicii de asociere a HS 

Timber Group, susținând că compania achiziționa și comercializa lemn recoltat ilegal din 

România, având astfel un impact negativ asupra ariilor naturale protejate ale țării. În urma a 

două investigații oficiale ale FSC realizate în conformitate cu procedurile FSC, aceasta s-a 

dezasociat de HS Timber. 

Ulterior, HS Timber și-a exprimat interesul față de încheierea dezasocierii de FSC și a fost 

creat un grup de lucru al părților interesate pentru a elabora Condițiile cadru ce descriu 

cerințele stricte pe care trebuie să le respecte HS Timber pentru a încheia dezasocierea.  

În decembrie 2020, FSC a comandat realizarea unui exercițiu de verificare independentă 

pentru a evalua dacă compania a respectat cerințele formulate în Condițiile cadru FSC. 

Care sunt activitățile care au condus la dezasocierea HS Timber? 

Criteriile prin care s-a încălcat Politica de asociere a FSC și care au dus la decizia de 
dezasociere sunt descrise în detaliu în sinteza cu caracter public a raportului de investigație, 
care este accesibilă publicului aici.  

Unele dintre constatările principale ale comisiei inițiale independente de investigare din 2016 
au inclus dovezi ce demonstrau că societatea: 

• a achiziționat lemn din surse care nu pot fi definite ca fiind legale în conformitate cu 
legislația românească. 

https://fsc.org/sites/default/files/2019-06/FSC%20Conditions%20Framework_%20Final_April%202018.pdf
https://fsc.org/en/document-centre/documents/resource/368
https://fsc.org/sites/default/files/2021-04/Public%20Summary%20Complaints%20Panel%20Evaluation%20Report_WWF%20Germany%20vs.%20Holzindustrie%20Schweighofer_Oct%202016.pdf
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• a pus în aplicare un sistem de „due diligence” care nu era potrivit pentru a verifica 
dacă lemnul primit provine din surse legale și dacă respectă legislația națională. Ca 
urmare, societatea s-a expus unui risc substanțial de implicare în comerțul ilegal cu 
lemn. 

• s-a aprovizionat cu lemn de pe terenuri dobândite prin retrocedări de teren 
frauduloase. 
 

Ce înseamnă că FSC se dezasociază de o companie? 

Dezasocierea reprezintă procesul de rupere a tuturor legăturilor juridice cu o organizație 

(inclusiv cu toate entitățile juridice, holdingurile, filialele și societățile-surori aflate în aceeași 

proprietate și aparținând aceluiași grup) prin retragerea tuturor certificărilor FSC. 

Odată ce FSC se dezasociază de o companie, certificarea FSC este retrasă, iar fostul 

deținător al certificărilor FSC nu mai poate utiliza mărcile comerciale FSC. 

 

Întrebări frecvente cu privire la Condițiile cadru FSC 
 

Ce reprezintă procesul de planificare și ce a implicat acesta în cazul HS Timber? 

După excluderea unei organizații din schema FSC și dacă aceasta demonstrează un 

angajament real pentru schimbare, FSC o aduce la aceeași masă cu cei care au fost afectați 

de activitățile destructive. Printr-o cooperare și o consultare extinse, diferitele părți interesate 

stabilesc cum ar putea fi remediate daunele provocate și se asigură că acest lucru nu se va 

mai întâmpla. 

 

Pentru fiecare proces de încheiere a dezasocierii este elaborat un proces de planificare. 

Acesta este determinat de activitățile inacceptabile verificate și de impacturile aferente asupra 

părților interesate afectate și a valorilor ecologice ale cazului particular, păstrând cerințele 

generale pentru punerea în aplicare a soluțiilor și reformelor. 

După dezasocierea FSC de HS Timber, părțile afectate și interesate au contribuit la lansarea 

unui proces de implicare a părților interesate gestionat de FSC. Reprezentate de un grup de 

lucru echilibrat de experți ai părților interesate, acestea au elaborat o listă de cerințe pe care 

HS Timber ar trebui să le îndeplinească înainte să se poată lua în discuție reintrarea în 

schema de certificare a FSC. Lista de cerințe este definită în Condițiile cadru FSC aprobate 

de Consiliul Director al FSC International.  

Condițiile cadru FSC pentru HS Timber au constituit prima etapă a procesului de planificare 

care ar fi putut determina Consiliul director al FSC International să examineze posibilitatea de 

https://fsc.org/sites/default/files/2019-06/FSC%20Conditions%20Framework_%20Final_April%202018.pdf
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revenire a HS Timber în sistemul FSC. Totuși, Consiliul a examinat această eventualitate doar 

după ce au fost respectate toate cerințele stabilite.  

Obiectivul verificării independente a fost de a evalua dacă cerințele stabilite în Condițiile cadru 

FSC au fost implementate cu succes de către HS Timber. 

Condițiile cadru FSC au fost elaborate printr-un proces transparent și incluziv de implicare a 

părților interesate - pe baza consultanței și orientărilor furnizate de către un grup de lucru 

format din experți ai părților interesate. Membrii grupului de lucru au inclus părți interesate din 

sectoarele social, ecologic și economic, reprezentând toate regiunile și țările relevante din 

acest caz: la nivel internațional, în regiunea europeană și, în particular, părți interesate din 

sectorul forestier din România. 

Care au fost cerințele și condițiile stipulate în Condițiile cadru FSC? 

Condițiile cadru FSC au inclus acțiunile și măsurile necesare care trebuie să fie implementate 

de HS Timber pentru a îmbunătăți sistemele și operațiunile sale, a oferi soluții de ordin social 

și ecologic, precum și pentru a preveni și atenua riscul de implicare în orice activități 

inacceptabile. Pentru informații suplimentare, vizitați această pagină.  

Cum a evaluat și examinat FSC activitatea HS Timber în raport cu Condițiile cadru FSC? 

FSC a contractat organismul de certificare Soil Association pentru a realiza verificarea 
independentă în paralel cu examinarea legală independentă. Verificarea a cuprins evaluarea 
tuturor cerințelor și condițiilor în temeiul Condițiilor cadru FSC.  
 
În verificarea sa independentă, Soil Association s-a bazat pe Condițiile cadru și pe 
standardele normative ale FSC. În cadrul verificării condițiilor cadru, echipa de audit a 
examinat sistemele de „due diligence” și de asigurare a legalității ale HS Timber Group. 

 

În mai 2021 a fost desfășurat un seminar online cu privire la constatările din verificarea 

independentă a conformității HS Timber cu condițiile FSC. Dați clic aici pentru a vizualiza o 

înregistrare a seminarului.  

Care sunt cerințele referitoare la proprietatea legală asupra terenurilor menționate în 

Condițiile cadru FSC? 

 

Pentru a aborda acest aspect, FSC a solicitat în mod specific HS Timber să îmbunătățească 

următoarele domenii și a validat executarea lor cu succes în procesul de verificare 

independentă: 

 

https://fsc.org/sites/default/files/2019-06/FSC%20Conditions%20Framework_%20Final_April%202018.pdf
https://fsc.org/sites/default/files/2019-06/FSC%20Conditions%20Framework_%20Final_April%202018.pdf
https://youtu.be/Wxvl9e67IfA
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• Să consolideze sistemele sale de „due diligence” și de lanț de custodie prin 

implementarea unui sistem robust de trasabilitate a lemnului rotund până la 

suprafața forestieră; 

• Să înființeze și finanțeze un fond în vederea dezvoltării de proiecte sociale și de 

mediu care să promoveze dezvoltarea responsabilă a pădurilor și a comunităților ale 

căror mijloace de existență depind sau sunt legate de resursele forestiere din 

România; 

• Să îmbunătățească practicile de responsabilitate socială corporativă (RSC) și 

eforturile de implicare a părților interesate prin sisteme și protocoale RSC 

îmbunătățite, în rapoartele privind sustenabilitatea, în evaluarea impactului și în alte 

activități. 

• Să efectueze o examinare independentă cu privire la toate terenurile aflate în 

posesia sa și să despăgubească proprietarii de drept ai acestora, precum și să 

returneze terenurile, acolo unde legea o impune; 

• Să intensifice transparența și comunicarea cu părțile interesate relevante în privința 

operațiunilor și proiectelor în curs ale societății prin intermediul unei platforme online 

care să permită tuturor părților interesate să contribuie în acest sens, al unui 

mecanism de soluționare a reclamațiilor și al politicilor CSR îmbunătățite în raport cu 

implicarea părților interesate; 

• Să compenseze FSC pentru costurile suportate în legătură cu investigația privind 

Politica de Asociere. 

Va fi posibilă utilizarea Condițiilor cadru FSC pentru HS Timber și în cazul altor 
companii dezasociate?  
 

Un grup de lucru al părților interesate axat pe domeniul forestier românesc a elaborat aceste 

Condiții cadru FSC în mod specific pentru HS Timber Group. Scopul său a fost de a aborda 

problemele identificate în mod particular în operațiunile HS Timber prin intermediul unei 

investigări realizate de experți. Prin urmare, cadrul nu poate fi aplicat în cazul altor companii 

dezasociate. 

 

Totuși, toate cadrele elaborate în contextul proceselor de planificare FSC au o structură și 

un conținut similare, întrucât toate cuprind aceleași principii de bază și obiective generale. 

Aceste principii de bază sunt axate pe sistemele robuste de „due diligence” și de atenuare a 

riscurilor, pe relații solide și incluzive cu părțile interesate, pe soluții de ordin social și 

ecologic și pe transparență.  

 

Pe viitor, FSC își propune să sporească la maximum consecvența proceselor de planificare 

și este în curs de elaborare a unui cadru de remediere care va putea fi utilizat de toate 

companiile dezasociate pentru care au fost elaborate procese de planificare FSC. 

 

https://fsc.org/sites/default/files/2021-05/HS%20Timber-Legal%20Review.pdf
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Întrebări frecvente cu privire la verificarea independentă 
 

• Cum a verificat Soil Association metodele de asigurare a legalității aprovizionării 
depozitelor de bușteni?  

Soil Association a evaluat managementul calității în cazul HS Timber, sistemele de „due 
diligence” și politicile de achiziții în termeni de conformitate cu Condițiile cadru FSC.  
 
Verificarea a arătat că HS Timber a colaborat cu gigantul tehnologic Vodafone pentru a crea 
și utiliza un instrument digital de urmărire a legalității lemnului, cunoscut drept TimFlow. 
Sistemul este utilizat ca reper pentru sistemul național românesc de urmărire a lemnului. 
Elementele principale ale sistemului includ: 

i) colectarea informațiilor de ultimă oră de la fiecare furnizor, inclusiv sursele de 
lemn, verificarea periodică și actualizăril; 

ii) verificarea încrucișată a tuturor autorizațiilor de recoltare și a bonurilor de livrare de 
la furnizori drept dovadă a originii lemnului; 

iii) analiza cantităților de lemn permise pentru fiecare autorizație de recoltare; 

iv) inspectarea periodică a furnizorilor și verificarea încrucișată a informaț iilor lor; 

v) verificarea documentelor legate de livrările indirecte către HS Timber prin 
intermediul sistemelor naționale de genul Inspectorii Pădurii – aplicație 
românească oficială pentru verificarea livrărilor de lemn; 

vi) acorduri contractuale între HS și furnizori legate de originea lemnului rotund și 
auditurile tuturor furnizorilor. 

 

Soil Association a conchis că utilizarea instrumentului digital TimFlow a permis HS Timber să 

soluționeze majoritatea deficiențelor în procesul de urmărire a legalității lemnului rotund de la 

furnizori.  Totuși, acest instrument nu abordează legalitatea urmăririi depozitelor de bușteni. 

HS Timber dispune de politici de achiziții și cerințe stricte privind urmărirea legalității 

achizițiilor de lemn de la depozitele de bușteni. Această politică este monitorizată și aplicată 

prin audituri de conformitate cu politicile și prin instruirea tuturor angajaților implicați în 

achiziționarea lemnului de la depozitele de bușteni.  

Mai mult, acordurile de achiziții dintre HS Timber și furnizori oferă HS Timber acces la 
documentele relevante legate de originea lemnului rotund și la auditurile furnizorilor și 
subfurnizorilor. Acest fapt permite monitorizarea și asigurarea implementării politicii de achiziții 
în raport cu furnizorii.  
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În ce privește achizițiile HS Timber de la depozitele de bușteni ale terților, 99 la sută dintre 
acestea sunt depozite de bușteni ale companiilor de recoltare care se aprovizionează direct 
din spațiul forestier. În 2020, doar cinci furnizori aveau un lanț de aprovizionare mai complex, 
ceea ce înseamnă că trebuiau să cumpere de la un alt depozit de bușteni. Dar chiar și în 
aceste câteva cazuri de lanțuri de aprovizionare mai complexe, HS Timber cunoaște toți 
subfurnizorii și toate potențialele terenuri de recoltare. 

• A inclus auditul punctele majore de intrare a lemnului ilegal în lanțul de 
aprovizionare din Ucraina (mai exact, parcelele de exploatare forestieră și micile 
fabrici de cherestea private)? 

 

Auditul (verificarea independentă) a fost axată pe conformitatea sistemului de „due diligence” 

al HS Timber cu cerințele Condițiilor cadru FSC și mai puțin pe identificarea furnizorilor care 

comercializează lemn de origine dubioasă. 

 

Evaluarea a inclus o analiză a riscurilor identificate de intrare a lemnului ilegal în lanțul de 

aprovizionare al HS Timber, măsuri de atenuare a riscurilor identificate, proceduri legate de 

sistemul de „due diligence”, înțelegerea procedurilor de către personal și implementarea 

procedurilor.  

 

• Ce criterii au fost utilizate pentru a analiza riscul legat de identificarea originii și 
legalității lemnului în cadrul unităților HS Timber de administrare a pădurilor? 

Analiza riscurilor pentru unitățile de administrare a pădurilor a revelat un nivel scăzut sau înalt 
al acestora în baza cerințelor Condițiilor cadru FSC (secțiunea 2a. Trasabilitatea legală a 
lemnului rotund), a sistemului de „due diligence” al HS Timber și a datelor din partea 
furnizorilor: 

a. Unitățile de administrare a pădurilor fără depozite de bușteni și care 
funcționează ca comercianți direcți în raport cu HS Timber au fost atribuite 
grupului cu risc minor deoarece sistemul de urmărire a lemnului a permis 
verificarea corectă a originii lemnului prin combinarea măsurilor de atenuare și 
a instrumentelor de urmărire – cum ar fi verificarea documentației, inspectarea 
fizică a unui eșantion de zone de exploatare forestieră, etc. 

b. Fabricile de cherestea și comercianții cu depozite de bușteni au fost 
încadrați în categoria cu risc înalt dată fiind probabilitatea de amestecare a 
lemnului din diferite surse, vânzările parțiale ale lemnului aprovizionat și 
posibilitățile limitate ale HS Timber de a urmări fizic lemnul în cadrul depozitului 
de bușteni al furnizorului. 

 

• Au fost incluse în eșantion toate țările și regiunile care serveau drept sursă de 
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aprovizionare pentru HS Timber? 

FSC a solicitat în mod special ca verificarea să fie axată pe operațiunile HS Timber din 
România și Ucraina, întrucât FSC consideră aceste două țări drept surse cu risc înalt. 

Soil Association a elaborat o metodă aprobată de FSC care a inclus două echipe de audit: o 
echipă a activat în teren în România și Ucraina, în timp ce cealaltă a activat la distanță din 
Regatul Unit. Organismul de certificare a creat și planuri de audit, precum și o listă de 
verificare utilizând Condițiile cadru FSC. 

• Cum au fost evaluate aspectele din Condițiile cadru cu privire la proprietatea 
legală asupra terenurilor ca parte a verificării independente?  

În conformitate cu cerința din Condițiile cadru, FSC a desemnat firma de consultanță 
juridică Schoenherr să desfășoare o analiză juridică a proprietății asupra terenurilor 
pentru HS Timber. FSC a fost de acord cu desemnarea acestei firme după ce a 

efectuat o investigare de ansamblu în privința acesteia. 

FSC confirmă corectitudinea și independența analizei juridice a proprietății asupra 
terenurilor. 

Schoenherr a prezentat FSC un raport juridic consolidat în februarie 2021. 
După evaluarea acestei analize juridice, FSC a confirmat intenția, obiectivele și 
cerințele în temeiul Condiției nr. 3 din cadru. FSC consideră că analiza juridică 
independentă este realizată în mod satisfăcător și nu va desfășura o evaluare 

suplimentară în legătură cu acest subiect. 

Raportul juridic poate fi accesat aici în limbile română și engleză. Raportul juridic cu 
privire la statutul dosarelor pe rol din instanțele civile legate de cazul HS Timber este 
disponibil atât în engleză, cât și în română accesând acest link. Acesta include o 
versiune în limba română începând de la pagina 4 

• Cu cât timp înainte de vizite a informat organismul de certificare 
societatea HS Timber despre eșantionare? 

Din cauza pandemiei de COVID-19, audituri inopinate în teren nu au putut fi organizate 
logistic.  
Totuși, Soil Association a făcut tot posibilul pentru a se asigura că auditul a fost anunțat cu 
puțin timp înainte pentru a garanta că verificarea a fost cât mai reprezentativ posibilă în ce 
privește condițiile obișnuite de lucru ale companiei.  

 
 

https://fsc.org/sites/default/files/2021-05/HS%20Timber-Legal%20Review.pdf
https://fsc.org/sites/default/files/2021-05/HS%20Timber-Legal%20Review.pdf
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Întrebări frecvente cu privire la rezultatele verificării independente  

Cum monitorizează și asigură HS Timber legalitatea aprovizionării de la depozitele de 
bușteni?  

Cele mai relevante măsuri de atenuare a riscurilor implementate de HS Timber sunt 
următoarele: 

• auditurile la fața locului în care HS Timber verifică și confirmă: 
o sursele materialului lemnos indicate în declarația furnizorului; 
o balanța materialului lemnos din sistemul național românesc de urmărire a 

lemnului (SUMAL) – comparând datele SUMAL și volumele fizice din depozitul 
de bușteni; 

o verificările eșantionului SUMAL și colectarea bonurilor de livrare pentru 
introducerea datelor; 

o vizitarea terenurilor. 

• Verificarea încrucișată prin intermediul aplicației Ministerului Mediului din România, 
Inspectorul Pădurii – compararea imaginilor din timpul transportului oferite de furnizori 
cu volumul declarat); 

• epuizarea autorizațiilor de recoltare – în cazul în care volumul transportat depășește 
volumul înregistrat în autorizațiile de recoltare, HS Timber solicită documentația pentru 
noua origine a lemnului; 

• date de măsurare pentru un eșantion de bușteni – pentru a verifica dacă diametrele 
buștenilor furnizați corespund cu cele specificate în autorizațiile de recoltare. 

Din februarie 2021, SUMAL 2.0 conține informații cu privire la originea întregului material 
lemnos indiferent de statutul de proprietate și amplasarea fiecărui teren în parte, chiar și 
statutul de recoltare al terenului, toate operațiunile de transport din ultimele 96 de ore cu 
detalii complete care includ denumirea companiei, volumul și traseul GPS. De asemenea, 
sistemul SUMAL permite urmărirea în timp real a volumelor intrărilor în funcție de specie și o 
varietate de note de livrare. Grație acestei abordări, SUMAL previne în mod eficient 
legalizarea lemnului recoltat ilegal de către oricare dintre operatori. 
 

Continuă HS Timber să se aprovizioneze cu lemn din parcurile naționale? 

În România, HS Timber a implementat o politică de prevenire a aprovizionării cu lemn din 
parcurile naționale. Toți furnizorii sunt obligați în mod contractual să nu livreze astfel de 
material. Compania a implementat și o procedură de control pentru a evita intrarea de lemn 
din parcurile naționale în lanțul său de aprovizionare. Furnizorilor care dețin terenuri de 
recoltare în parcurile naționale și cu depozite de bușteni li se solicită să separe fizic materialul 
în depozitul lor de bușteni. În cazul în care nu pot să separe fizic materialul, furnizorii nu pot 
efectua livrări de la depozitul lor de bușteni. Furnizorii care nu pot separa și nu pot livra direct 
sunt suspendați din activitatea de livrarea până la închiderea terenurilor din parcurile 
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naționale. 

Grație noului sistem național de urmărire a lemnului, toate autorizațiile de recoltare sunt 
vizibile publicului, inclusiv numele cumpărătorului și denumirea companiei de recoltare. HS 
Timber monitorizează în mod activ toate autorizațiile de recoltare eliberate în zonele tampon 
cu parcurile naționale.  

Riscul de aprovizionare din surse controversate este evaluat pentru fiecare țară din care HS 
aduce lemn și documentat ca parte a sistemului de „due diligence”. Lemnul din parcurile 
naționale din Slovacia a fost identificat ca potențial controversat. HS Timber a evaluat riscul 
de aprovizionare din surse controversate din Slovacia ca fiind scăzut. Totuși, la situația din 
2021, acest risc a crescut în Slovacia și HS Timber reexaminează sistemul său de „due 
diligence”. HS Timber este conștientă de preocupările semnalate de UNESCO în raport un 
amplasament de patrimoniu forestier format din fagi.  

 

Cât de bine funcționează sistemul de „due diligence” al HS Timber și care au fost 

rezultatele verificării?   

 

HS Timber menține și implementează un sistem de „due diligence” care include toate intrările 

și se bazează pe trei piloni: 

1. colectarea informațiilor 

2. evaluarea riscurilor 

3. atenuarea riscurilor 

Evaluarea riscurilor cuprinde riscul de țară, riscul asociat furnizorilor și riscul la nivel de livrări. 
Riscul legat de furnizori este abordat prin intermediul diferitor măsuri de atenuare, în special 
atunci când există riscul amestecării lemnului din diferite surse (de exemplu, la depozitele de 
bușteni). HS Timber abordează riscurile de corupție prin excluderea furnizorilor atunci când 
sunt detectate probleme.  

 
De asemenea, HS Timber implementează un cod de conduită al furnizorilor, sensibilizează în 
mod direct furnizorii și sporește numărul de oportunități de instruire pentru furnizori prin care 
aceștia pot învăța despre reglementările antitrust și anticorupție.  

Mai mult decât atât, Soil Association a identificat că pentru țările cu risc înalt, HS Timber 
dispune de dovezi cuprinzătoare cu privire la toate terenurile de recoltare, controale directe 
ale livrărilor de la depozitele de bușteni și aplică controale riguroase pentru depozitele de 
bușteni mai mari cu scopul de a atenua orice riscuri suplimentare. 

Fabricile HS Timber din România sunt la momentul actual aprovizionate din România, 
Slovacia, Austria, Germania și Cehia. Conform Regulamentului Uniunii Europene privind 
lemnul (EUTR), HS Timber este considerată un comerciant pentru toate schimburile 
comerciale dintre aceste țări ale UE. EUTR solicită ca sistemele de „due diligence” să se 
aplice pentru întregul comerț cu lemn, atât comerțului din cadrul Uniunii Europece, cât și 
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pentru livrările în Uniunea Europeană. Conformitatea cu aceste cerințe de „due diligence” este 
reglementată de autoritățile naționale competente. Verificarea Soil Association nu a identificat 
nici o citație în justiție contra HS Timber pentru încălcarea EUTR.  

 

Vânzarea proprietăților funciare ale HS Timber din România a influențat cerința de 

desfășurare a examinării independente a revendicărilor funciare? 

 

Nu, în pofida faptului că HS Timber a vândut proprietățile sale funciare din România, a fost 

efectuată o analiză juridică independentă a tuturor revendicărilor împotriva acestor 

proprietăți și a fost publicată o sinteză cu caracter public a examinării.   

 

După cum este prezentat în raportul de investigare, consiliul de examinare a plângerilor a 

identificat probleme legate de proprietățile forestiere ale HS Timber în 2017. 

 

Condițiile cadru FSC stabilesc cerințele aplicabile HS Timber pentru a aborda aceste aspecte 

juridice legate de proprietatea asupra terenurilor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://fsc.org/sites/default/files/2019-06/Public%20Summary%20Complaints%20Panel%20Evaluation%20Report_WWF%20Germany%20vs.%20Holzindustrie%20Schweighofer_Oct%202016.pdf
https://fsc.org/sites/default/files/2019-06/FSC%20Conditions%20Framework_%20Final_April%202018.pdf
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Întrebări frecvente referitoare la a doua verificare 

 

1 De ce a fost necesară a doua 

verificare? 

În urma primei verificări independente și analizei acesteia de către 

Consiliul Director al FSC, s-a solicitat ca Soil Association 

Certification Limited (SA Cert) să desfășoare o a doua verificare 

independentă, ca terță parte, a HS Timber Group în ceea ce 

privește secțiunea 2 din „Condițiile cadru” ale FSC.  

 

Sfera celei de-a doua verificări s-a concentrat pe lanțurile de 

aprovizionare din Slovacia, Polonia și Belarus. Cea de-a doua 

verificare a fost considerată necesară din cauza îngrijorărilor 

semnalate de părțile interesate cu ocazia primei verificări în 

legătură cu activitatea de achiziții a HS din Polonia, Belarus și 

Slovacia și a riscurilor existente în aceste țări. FSC a desfășurat 

propria evaluare internă a riscurilor aferente acestor țări înainte de 

a comanda realizarea unei evaluări de la distanță privind Polonia și 

Belarus, precum și a unei evaluări la fața locului în Slovacia. 

 

2 Care a fost metodologia aplicată 

de SA Cert în cadrul celei de-a 

doua verificări independente? 

 

SA Cert a elaborat o metodologie de audit în cadrul domeniului de 

aplicare stabilit de FSC și al Condițiilor cadru, care au fost aprobate 

în prealabil de către FSC. Conform metodologiei, auditul a fost 

realizat de o echipă de audit din Regatul Unit, care a desfășurat, de 

la distanță, o analiză a documentelor privind lanțurile de 

aprovizionare din Polonia și Belarus, inclusiv interviuri video, în 

timp ce o echipă de audit din Slovacia a desfășurat auditul în teren 

prin eșantionarea furnizorilor slovaci ai HS și a zonelor de recoltare 

forestieră corespunzătoare. 

 

În cadrul misiunii de audit la fața locului din Slovacia, s-au 

eșantionat și s-au intervievat furnizorul primar și câțiva dintre 

furnizorii de nivelul doi și trei. Misiunea de audit a inclus vizite la 

https://fsc.org/sites/default/files/2019-06/FSC%20Conditions%20Framework_%20Final_April%202018.pdf
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furnizori, la depozitele de bușteni și în pădurile de unde s-a 

procurat material în anul 2021. 

 

Auditul desfășurat la fața locului în Slovacia s-a bazat pe analiza 

lanțului de aprovizionare al HS în ceea ce privește furnizorii primari 

și cei de nivelul doi / trei, precum și originea geografică a bunurilor 

livrate. Determinarea furnizorilor care să fie auditați a avut loc prin 

intermediul unei abordări pe bază de riscuri.  

 

Grupul HS are în Slovacia un furnizor de nivelul 1, care are, la 

rândul său, 11 furnizori de nivelul 2, iar 6 dintre ei au 41 de furnizori 

de nivelul trei. Mulți dintre furnizorii de nivelul doi și trei dețin 

certificări FSC pentru managementul forestier (MF) și/sau certificări 

FSC pentru lanțul de custodie (COC) și/sau certificări PEFC COC. 

Aproape 80% din volumul total din anul 2021 a fost livrat de un 

furnizor de nivelul doi, care deține atât certificare FSC, cât și PEFC 

COC, iar restul de 13% de la furnizori necertificați. Furnizorul de 

nivelul 1 din Slovacia și 9 furnizori de nivelul 2/3 au fost auditați pe 

parcursul a 4 zile în august 2021. Auditul a inclus vizitarea pădurilor 

și a depozitelor de bușteni și interviuri cu o serie de manageri și 

manageri forestieri implicați în lanțurile de aprovizionare. 

 

Auditorului de la distanță i s-a acordat acces la seturile complete de 

date privind achizițiile din 2021 pentru Polonia și Belarus.  

 

Atât la fața locului, cât și de la distanță, s-au auditat eșantioane de 

achiziții, inclusiv documente contractuale și de livrare, pentru a 

verifica originea, situația certificării, aplicarea măsurilor de „due 

diligence” și respectarea procedurilor și politicilor interne ale HS. 
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Detaliile complete ale metodologiei sunt descrise în sinteza publică 

a raportului de verificare independentă, care poate fi accesată aici. 

 

3 Ce expertiză a avut SA Cert 

pentru a doua verificare? 

Pentru auditul la fața locului din Slovacia, SA Cert a apelat la unul 

dintre aceiași auditori cu experiență în domeniul managementului 

forestier și al lanțului de custodie implicați în verificarea inițială, 

alături de un traducător independent.  

 

Auditarea de la distanță a fost realizată de un auditor din Regatul 

Unit cu experiență în domeniul managementului forestier și al 

lanțului de custodie, care a participat și la verificarea inițială.  

4 Cât de complex este lanțul de 

aprovizionare al HS din 

Slovacia? 

 

HS Group se aprovizionează în Slovacia de la 1 furnizor primar (de 

nivelul unu), care – la rândul său – are 11 furnizori de nivelul doi. 

Mulți dintre furnizorii de nivelul doi și trei dețin certificări FSC pentru 

managementul forestier și/sau certificări FSC pentru lanțul de 

custodie și/sau certificări PEFC pentru lanțul de custodie. Aproape 

80% din volumul total din anul 2021 a fost livrat de un furnizor de 

nivelul doi, care deține atât certificare FSC (inclusiv pentru lemnul 

controlat FSC), cât și PEFC COC.  

 

Hărțile planurilor de administrare a pădurilor sunt disponibile public 

la nivel de sub-compartiment, acolo unde statutul sub-

compartimentului (de ex., proprietate, vârstă, amplasare) este 

disponibil (a se vedea aici). 

 

În urma unei modificări a cadrului legal național, toate activitățile de 

tăieri sanitare trebuie să fie aprobate de Agenția Națională pentru 

Protecția Naturii din Slovacia. În cadrul misiunii de audit la fața 

locului, s-a constatat că HS respectă legislația. 

 

https://fsc.org/en/unacceptable-activities/cases/holzindustrie-schweighofer
http://gis.nlcsk.org/lgis/
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5 Care este situația parcurilor 

naționale din Slovacia? 

Planurile de administrare a parcurilor naționale din Slovacia sunt 

disponibile public. Toată documentația HS cu privire la transportul 

lemnului recoltat din parcurile naționale din Slovacia este 

disponibilă public pe site-ul Pădurilor de stat Tanapu.    

 

Politica de aprovizionare cu lemn a HS din Slovacia este de a nu 

exclude lemnul din parcurile naționale, cu excepția regiunii Vihorlat, 

și s-a constatat că este în conformitate cu legislația și cu 

reglementările relevante. 

 

În cadrul verificărilor la fața locului, a fost vizitat cel mai relevant 

parc național din Slovacia (evaluări de birou și în teren). În ceea ce 

privește administrarea acestui parc național, cea mai mare 

preocupare este legată de gândacii de scoarță. 

 

6 Care au fost principalele 

rezultate pozitive ale celei de-a 

doua verificări? 

În urma misiunii de audit la fața locului din Slovacia și a celei de la 

distanță axate pe lanțurile de aprovizionare din Polonia și Belarus, 

s-a demonstrat că HS dispune de sisteme cuprinzătoare de 

gestionare a riscurilor și de „due diligence” care reduc la minimum 

riscul aprovizionării cu lemn din defrișări ilegale sau controversate.  

 

SA Cert a constatat o conformitate bună cu Condițiile cadru FSC. 

Cu ocazia acestei evaluări, nu au fost identificate neconformități 

suplimentare în raport cu cerințele examinate din secțiunea 2 a 

Condițiilor cadru FSC. HS Timber Group a reușit să demonstreze 

că există un bun control asupra achizițiilor și gestionării lanțului de 

aprovizionare din Polonia, Belarus și Slovacia. HS a reușit acest 

fapt prin combinarea: 

 

file://///eurideasdc1/Common/Client%20database/F/FSC%20(Forest%20Stewardship%20Council)/21_10_08_FSC_Independent_EN-RO_TP_08-10-2021_7/06_QA/QA_2/lesytanap.sk
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• implementării politicii sale corporative de achiziții, codului de 
conduită al furnizorilor, contractelor cu furnizorii și 
auditurilor, acolo unde a fost cazul; 

• aprovizionării doar cu material certificat, acolo unde a fost 
posibil; 

• evitării zonelor care prezintă îngrijorări și au o bază 
geografică, de ex. regiunea Białowieża din Polonia; 

• evaluării și gestionării riscurilor folosind surse externe de 
informare, de ex. evaluările riscurilor referitoare la lemnul 
controlat realizate de FSC, sistemele de informații ale 
furnizorilor, informații credibile oferite de terți și verificări 
legale; 

• monitorizării aspectelor legate de biodiversitate din fiecare 
țară, inclusiv în ceea ce privește rapoartele de certificare în 
domeniul managementului forestier. 

 

7 Care sunt constatările oficiale 

ale celei de-a doua verificări? 

Nu există constatări oficiale, dar au fost făcute două „observații” în 

cadrul celei de-a doua verificări. Observațiile sunt aspecte 

evidențiate de auditor în privința cărora ar fi necesare anumite 

îmbunătățiri sau urmărirea situației. Acestea nu reprezintă însă 

neconformități în sensul Condițiilor cadru.  

 

• Prima observație s-a referit la un număr mic de erori de 
introducere a datelor în setul integral de date pentru achiziții 
aferente Poloniei și Belarusului. Acestea au implicat 
materiale care au fost înregistrate ca fiind necertificate, deși 
erau în fapt certificate, însă materialele au fost gestionate 
corespunzător în cadrul sistemelor de „due diligence” și de 
lanț de custodie ale HS. SA Cert a identificat o posibilitate 
de îmbunătățire prin analiza seturilor integrale de date 
pentru rapoartele cazurilor de excepție. 

• A doua observație a vizat o singură situație din Slovacia 
când documentația privind pădurea de proveniență a 
lemnului nu a inclus informații care să permită identificarea 
acesteia la nivel de compartiment/suprafață. 
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8 Ce măsuri s-au luat în privința 

constatărilor verificării 

anterioare? 

Cele 4 acțiuni corective minore semnalate cu ocazia primei 

verificări s-au referit la: 

• Desfășurarea incompletă a unui program de instruire cu 
privire la Codul de conduită și Declarația de misiune. 

• Documentele limitate și problemele de punere în aplicare 
legate de auditul lanțului de aprovizionare 

• Îmbunătățiri ale documentelor referitoare la sistemele de 
„due diligence”, aplicate în lanțurile de aprovizionare din 
Ucraina. 

• Lipsa unui sistem centralizat de înregistrare a tuturor 
erorilor identificate în documentele de transport la intrarea 
lemnului tăiat și a produselor din panouri din lemn în 
unitățile de prelucrare ale HS din Comănești și Siret - 
această constatare a fost rezolvată cu succes înainte de 
încheierea procesului de verificare. 

 

Toate cele trei constatări care rămăseseră neabordate au fost 

rezolvate cu succes de HS și verificate de SA Cert în cadrul 

auditului de la distanță – 

 

• Au fost disponibile date de evidență a instruirilor, prin care 
s-a demonstrat că instruirea cu privire la Codul de conduită 
a avut loc. 

• Dovezile auditării lanțului de aprovizionare au servit drept 
bază pentru a demonstra că procedurile interne au fost 
revizuite și îmbunătățite; sistemele software utilizate pentru 
audit au fost îmbunătățite și integrate mai mult, iar auditorii 
au fost instruiți cu privire la utilizarea noilor sisteme.  

• Prin dovezile privind sistemele de auditare și de „due 
diligence” ucrainene, s-a demonstrat că au fost adăugate 
detalii suplimentare listelor de verificare și proceselor de 
audit așa încât să fie posibilă încorporarea riscurilor 
identificate anterior.  

Trebuie menționat că în recenta evaluare a riscurilor FSC pentru 

România, s-au specificat și s-au luat în considerare riscurile 

asociate intrării de lemn bazat pe recoltări și documente de 

transport ilegale în lanțul de aprovizionare cu lemn al HS prin 
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intermediul unor furnizori care livrează lemn gater prin intermediul 

depozitelor de bușteni. 

 

9 Ce proces de consultare a 

părților interesate a avut loc și 

care a fost feedbackul primit? 

Concomitent, a avut loc un proces țintit de consultare a părților 

interesate, care a fost desfășurat direct de FSC și a durat 6 

săptămâni. Consultarea a avut drept obiectiv colectarea de 

informații privind percepțiile părților interesate legate de 

operațiunile HS Timber Group din Slovacia, în contextul 

implementării procesului de planificare FSC (și nu numai). Părțile 

interesate au fost selectate astfel încât să le includă pe cele care 

și-au exprimat îngrijorări sau au transmis observații în contextul 

primei verificări, alături de alte părți interesate principale din 

Slovacia (și nu numai), în urma informațiilor primite de la grupul 

HS. 

 

Părțile interesate nu au oferit comentarii în urma consultărilor. 

 

 

 

 


