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Întrebări frecvente nr. 1 

Procesul de planificare al FSC pentru verificarea independentă a HS Timber 

Group  

Martie 2021 

 

• Ce este un exercițiu de verificare independentă?  

Exercițiile de verificare independentă sunt procese de audit (care îmbină, de regulă, metodele 

de verificare de birou și cele de teren) efectuate de către un terț în numele FSC, cu obiectivul 

de a evalua și estima dacă cerințele stabilite de către FSC pentru o societate dezasociată au 

fost îndeplinite în mod satisfăcător de către organizația dezasociată.  

Pentru ca Consiliul Director al FSC să poată lua în discuție anularea unei dezasocieri, 

verificarea independentă trebuie să prezinte dovezi privind respectarea termenelor și 

condițiilor stabilite de către FSC.  

 

• De ce derulează FSC o verificare independentă a HS Timber Group?  

HS Timber Group (HS Timber) (cunoscut oficial ca Grupul Schweighofer) rămâne dezasociat 

de FSC.  

După un proces îndelungat de implicare a părților interesate, părțile afectate și interesate ale 

HS Timber au contribuit la un proces de implicare a părților interesate gestionat de FSC și 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. Această listă de cerințe este 

consemnată în Condițiile cadru FSC. Condițiile cadru FSC pentru HS reprezintă primul pas din 

procesul de planificare al FSC pentru HS Timber. 

Pe baza procesului de planificare, Consiliul Director al FSC ar putea analiza dacă societatea 

HS Timber poate fi reprimită în cadrul sistemului FSC; Consiliul va analiza însă acest lucru 

numai după ce au fost îndeplinite toate cerințele (așa cum au fost definite în Condițiile cadru 

FSC).  

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

FSC au fost implementate cu succes de către HS Timber Group. 

file:///C:/Users/AED72~1.ARE/AppData/Local/Temp/FSC%20Conditions%20Framework_%20Final_April%202018.pdf
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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.  

 

• Condițiile cadru FSC pentru HS Timber au fost elaborate în anul 2017. De ce este 
efectuată verificarea independentă acum?  

Condițiile cadru FSC trebuie aprobate mai întâi de către Consiliul Director al FSC, înainte de a 

fi finalizate. Cadrul a fost astfel finalizat în luna aprilie 2018. 

Din aprilie 2018, HS Timber a avut la dispoziție peste doi ani pentru a implementa cerințele 

necesare prevăzute de Condițiile cadru FSC. Având drept obiectiv îmbunătățirea 

performanței, a sistemelor și a operațiunilor sale, HS Timber a trebuit să-și corecteze 

deficiențele și ilegalitățile identificate, să remedieze daunele de mediu si sociale rezultate și să 

prevină reapariția oricăror ilegalități identificate anterior sau în curs și/sau a oricăror încălcări 

ale Politicii de Asociere a FSC.  

După această perioadă de doi ani (care a dat societății posibilitatea de a implementa măsurile 

și acțiunile de îmbunătățire în conformitate cu cerințele stipulate de Condițiile cadru FSC), HS 

Timber a contactat FSC în luna septembrie 2020, exprimându-și interesul cu privire la un 

exercițiu de verificare independentă. La acel moment, HS Timber și-a exprimat încrederea că 

acțiunile implementate de către societate în cei doi ani anteriori se aliniază la cerințele FSC. 

De aceea, următorul pas pentru FSC a fost mandatarea unui verificator independent pentru a 

evalua dacă aceste acțiuni sunt într-adevăr conforme cu Condițiile cadru FSC.  

FSC a numit un verificator independent pentru evaluarea presupusei conformități a HS Timber 

cu Condițiile cadru FSC.  

• Care au fost problemele principale care au dus la dezasocierea HS Timber? 

Criteriile care au încălcat Politica de Asociere a FSC și care au dus la decizia de dezasociere 

sunt descrise în detaliu în rezumatul public al raportului de investigație, care este accesibil 

publicului aici.  

Unele dintre constatările comisiei de investigație independente inițiale din 2016 au fost: 

“În ceea ce privește comerțul ilegal cu lemn, comisia pentru reclamații a constatat o varietate 

de dovezi clare și convingătoare care arată că societatea: 

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

legislația românească. 

https://fsc.org/en/document-centre/documents/resource/368
file:///C:/Users/AED72~1.ARE/AppData/Local/Temp/Public%20Summary%20Complaints%20Panel%20Evaluation%20Report_WWF%20Germany%20vs.%20Holzindustrie%20Schweighofer_Oct%202016.pdf
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• are un DDS [sistem due diligence] care nu este adecvat pentru a verifica dacă lemnul 

primit provine din surse legale și, în consecință, dacă respectă legislația națională. Ca 

urmare, societatea se expune la un risc substanțial de implicare în comerțul ilegal cu 

lemn. DDS dezvoltat de către societate pentru a evita ca lemnul și/sau produsele din 

lemn provenite din surse ilegale să intre în operațiunile HS nu este suficient de capabil 
să asigure conformitatea cu mediul de reglementare și de afaceri extrem de complex 

din România - în special având în vedere amploarea cazurilor de activități 

infracționale/puneri sub acuzare/condamnări, precum și prevalența incidentelor de 

corupție din acest sector. România se confruntă cu un risc de ilegalitate foarte ridicat 

din cauza utilizării de documente emise fraudulos, de toate tipurile, precum și din 

cauza lipsei aplicării adecvate a legii în anii anteriori și totodată din cauza 

tergiversărilor acțiunilor în justiție, atunci când acestea au fost inițiate. 

 

 

• a încălcat mai multe legi și reglementări în legătură cu modul în care a transportat, a 
recepționat și a ținut evidența lemnului său. 

• s-a aprovizionat cu lemn de pe terenuri pe care le-a dobândit în urma unor cauze în 

care au avut loc retrocedări frauduloase ale terenurilor. 

 

• s-a asociat cu persoane fizice și societăți cu antecedente infracționale și de corupție și 

nu a eliminat aceste societăți din lanțul său de aprovizionare și nici nu a implementat 

măsuri adiționale de reducere a riscurilor suplimentare, chiar dacă acestea erau 

publice, așa cum ar fi necesar în cazul unei abordări precaute pentru evitarea riscurilor 

de implicare în comerțul ilegal cu lemn. 

 

 

• a dezvoltat o cultură în care cerința de a satisface nevoia de lemn a gaterului a anulat 

efectiv cerințele competitive de asigurare a unei aprovizionări legale cu lemn. 

 

• a dezvoltat un sistem de plată a bonusurilor pentru livrarea completă a volumelor 

autorizate pentru recoltare, ceea ce a încurajat indirect furnizorii să se aprovizioneze 

cu lemn cu mult peste volumele disponibile în cadrul suprafețelor forestiere autorizate. 

 

• a dezvoltat un sistem pentru evidența și raportarea lemnului care, în cel mai bun caz, 

poate fi descris ca fiind plin de greșeli, neglijent și înșelător.  

 

• a clasificat greșit lemnul, probabil pentru a beneficia de prețurile reduse ale buștenilor 
și de facilitățile fiscale legate de producția de bioenergie. 

 

• comisia pentru reclamații cunoaște și faptul că acuzații similare împotriva HS apar 

acum și în Ucraina, de unde societatea HS se aprovizionează cu volume semnificative 
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de lemn pentru gaterele pe care le deține în România. Comisia pentru reclamații nu a 

investigat aceste acuzații în detaliu. 

 

• Ca urmare a celor descrise mai sus, CP concluzionează, pe baza unor dovezi clare și 

convingătoare, că HS a încălcat Politica de Asociere a FSC, fiind implicată sistematic 

și un timp îndelungat, direct și indirect, în comerțul cu lemn recoltat și/sau manipulat cu 
încălcarea legilor și a reglementărilor existente”.  

 

De ce continuă FSC să implice HS Timber într-un proces de planificare, dacă HS Timber 

a fost găsită vinovată de multiple infracțiuni împotriva sistemului FSC? 

Obiectivul principal al proceselor de planificare este de a oferi soc ietăților o a doua 

oportunitate de a-și îmbunătăți aspectele sociale și de mediu ale operațiunilor lor, abordând 

astfel problemele identificate în operațiunile acestora pe baza investigațiilor FSC. Prin 

acordarea acestei a doua oportunități societăților dezasociate, FSC se asigură că daunele 

sociale și de mediu cauzate de către societăți sunt remediate, ducând astfel la impacturi 

pozitive pentru pădurile din întreaga lume și pentru oamenii care depind de acestea. Această 

abordare a fost urmată și în cazul HS. 

În plus, ca schemă de certificare voluntară, FSC are responsabilitatea și obligația de a trata 

toate societățile de o manieră consecventă. Fiind o schemă de certificare voluntară, FSC este 

deschisă participării tuturor societăților care demonstrează că se conformează standardelor și 

politicilor FSC, iar aceasta poate include HS (cu condiția ca rezultatele verificării independente 

să demonstreze îndeplinirea cerințelor prevăzute de Condițiile cadru FSC).  

• Procesul de planificare înseamnă că HS Timber va fi reprimită în sistemul FSC? 

Nu. Procesul de planificare nu reprezintă o garanție că statutul de dezasociere va fi anulat și 

că societatea va fi reasociată cu FSC.  

În primul rând, rezultatul verificării independente trebuie să demonstreze că societatea 

dezasociată, în acest caz HS, a implementat acțiunile necesare pentru îmbunătățirea 

operațiunilor sale (conform cerințelor FSC din Condițiile cadru FSC).  

În situația în care rezultatul unei verificări independente demonstrează că societatea 

dezasociată s-a conformat, cazul este adus în atenția Consiliului Director al FSC (CD), pentru 

ca acesta să decidă dacă FSC va anula dezasocierea cu societatea.  

În eventualitatea în care CD al FSC decide că statutul de dezasociere al societății va fi anulat, 

societatea nu este reasociată cu FSC în mod automat. Pentru ca reasocierea să aibă loc, 

societatea trebuie, în plus, să urmeze procesul uzual de auditare efectuat de către un 

organism de certificare, pentru a se stabili dacă operațiunile societății care solicită asocierea 
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se desfășoară într-adevăr la un nivel sustenabil și de responsabilitate socială conform cu 

standardele FSC pentru managementul forestier și comerțul cu lemn.  

 

• Care sunt țările incluse în sfera exercițiului de verificare efectuat de terți, condus 

de către FSC? 

 

Sfera geografică a exercițiului de verificare este aliniată la Condițiile cadru FSC, astfel: 

•  Sfera condițiilor 1, 6 și 7: operațiunile HS în integralitatea lor; 

•  Sfera condiției 2: se aplică atunci când aprovizionarea se efectuează din țări/zone de 

risc (clasificate ca prezentând risc specific și nespecific, în baza categoriilor de risc ale 

FSC CW); 

• Sfera condițiilor 3, 4 și 5: numai operațiunile HS desfășurate în România. 

Conform celor de mai sus, sfera verificării independente acoperă integralitatea operațiuni lor 

forestiere ale societății HS, cu accent special pe acele țări din care se face aprovizionarea, 

clasificate ca prezentând un risc ridicat (România și Ucraina). Auditurile de teren se 

concentrează pe țările/zonele cu risc potențial ridicat, în timp ce auditurile de birou evaluează 

operațiunile HS Timber în integralitatea lor.  

 

• Care a fost procesul urmat de către FSC pentru selectarea verificatorului 

independent?  

 
FSC a selectat verificatorul independent în conformitate cu principiile și procedurile FSC 
privind achizițiile. Este vorba despre un proces de achiziții transparent, incluziv și structurat.  
 
FSC a publicat o cerere de propuneri deschisă oricărei organizații de consultanță care 
demonstrează că deține aptitudinile și expertiza necesare pentru efectuarea unei evaluări 
independente. În continuare, FSC a analizat propunerile primite și a desfășurat interviuri cu 
organizațiile candidate, pentru a le evalua expertiza, aptitudinile și experiența necesare pentru 
efectuarea evaluării.  
 
  

• Cine a fost selectat ca verificator independent? 
 
Soil Association a fost identificată ca fiind cea mai adecvată, competentă și imparțială 
organizație de consultanță pentru acest serviciu și a fost astfel desemnată oficial pentru acest 
rol de către FSC.  
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• A efectuat FSC o verificare a conflictelor de interese înainte de a desemna Soil 

Association ca verificator independent?  

Înainte de desemnarea oricărei organizații de consultanță terțe pentru desfășurarea oricărei 

activități în numele FSC cu privire la rezolvarea unui litigiu, FSC efectuează o verificare a 

conflictelor de interese. Aceasta este menită să evalueze capacitatea organizației de 

consultanță de a opera în condiții de imparțialitate și obiectivitate. Prin urmare, această 

verificare a conflictelor de interese a fost desfășurată și cu privire la Soil Association înainte 

de desemnarea acesteia ca verificator terț.  

Efectuarea unei verificări a conflictelor de interese înaintea recrutării oricărei organizații de 

consultanță este esențială pentru FSC, pentru a asigura faptul că niciun conflict de interese 

existent nu poate pune în pericol procesul și imparțialitatea constatărilor. Acest lucru este 

relevant în special în procesul de soluționare a litigiilor, având în vedere confidențialitatea și 

sensibilitatea subiectelor gestionate. 

Soil Association a semnat o declarație cu forță juridică obligatorie, care stipulează că nu există 
niciun conflict de interese în relația cu HS Timber. FSC a evaluat declarația referitoare la 
conflictul de interese pentru a stabili dacă există chestiuni pendinte care necesită o clarificare 
sau evaluare suplimentară. Pe baza informațiilor furnizate de către Soil Association, FSC a 
conchis că nu există niciun conflict de interese în acest caz și că Soil Association ar putea fi 
desemnată ca verificator independent al HS Timber.  

 

• HS Timber și-a vândut concesiunile forestiere din România: are acest lucru vreo 

implicație asupra procesului de verificare al FSC? Duce acest lucru la o 
exonerare de responsabilitate a societății în vreun fel? 

Vânzarea suprafețelor forestiere ale HS Timber din România nu exonerează HS Timber de 

necesitatea de a respecta Condițiile cadru FSC.  

HS Timber răspunde în continuare pentru implementarea sistemului necesar și a 

îmbunătățirilor operaționale în vederea îndeplinirii cerințelor prevăzute de Condițiile cadru 

FSC.  

În mod specific, FSC solicită ca societatea să aducă îmbunătățiri în următoarele domenii:  

• Consolidarea sistemului său de audit intern (due diligence) și a lanțului de custodie 
prin implementarea unui sistem robust de trasabilitate a lemnului rotund până la 

suprafața forestieră; 

• Înființarea și finanțarea unui fond în vederea dezvoltării de proiecte sociale și de 

mediu care să promoveze dezvoltarea responsabilă a pădurilor și a comunităților 
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ale căror mijloace de existență depind sau sunt legate de resursele forestiere din 

România; 

• Îmbunătățirea practicilor de responsabilitate socială corporativă și a eforturilor de 

implicare a părților interesate (reflectate în sisteme și protocoale CSR îmbunătățite, 

în rapoartele de sustenabilitate și în sistemele de evaluare și atenuare a 

impactului, printre multe alte măsuri); 

• Prin efectuarea unei examinări independente cu privire la toate terenurile aflate în 

posesia sa și prin despăgubirea proprietarilor de drept ai acestora, precum și prin 

returnarea terenurilor, acolo unde legea o impune; 

• Sporirea transparenței și a comunicării cu părțile interesate relevante în privința 

operațiunilor și a proiectelor în curs ale societății (inclusiv o platformă disponibilă 

online, accesibilă tuturor părților interesate, pentru a furniza opinii și comentarii, un 

mecanism de soluționare a reclamațiilor și politici CSR îmbunătățite, care să 

reflecte angajamentul și acțiunile societății cu privire la implicarea părților 

interesate); 

• Acordarea de compensații FSC pentru costurile suportate în legătură cu 

investigația privind Politica de Asociere. 

 

• Ce pași urmează verificatorul independent? În ce constă procesul de verificare 

independentă? 

Verificarea independentă îmbină verificarea de teren și evaluarea de birou, acoperind sfera 

menționată (cu accent special pe operațiunile desfășurate în țările/zonele cu risc ridicat). 

Verificatorul independent va urma următorii pași generali în cadrul exercițiului de verificare 

independentă: 

1) Cercetarea, colectarea, revizuirea și analiza documentației de caz, a 

documentației societății și a altor surse de informații furnizate de către FSC, terți 

externi și părțile interesate, precum și efectuarea unei evaluări de birou a posibilei 

conformități a HS Timber cu Condițiile cadru FSC. 

2) Desfășurarea de consultări cu părțile interesate, pentru a colecta informații 

privind percepțiile părților interesate legate de HS Timber, în contextul implementării 

planului de parcurs al FSC (și nu numai). Această consultare a părților interesate va 

include consultarea cu principalele părți interesate și afectate de la nivel internațional, 

național și local. 

3) Efectuarea unei verificări la fața locului pentru triangularea constatărilor evaluării 

de birou și pentru a asigura o evaluare a conformității robustă. 
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4) Elaborarea unui raport final de verificare independentă, care să ofere o 

prezentare cuprinzătoare a rezultatelor și a concluziilor exercițiului de verificare.  

 

 


