
Anexa 8 

Declaratie privind acordul cu 
Principiile si Criteriile FSC®(FSC-C131270) pentru Management Forestier 

Ingka Investments Romania, reprezentata prin CONSTANTIN MOISA, considera sistemul de certificare FSC® 
(Forest Stewardship Council®), un instrument esential pentru promovarea unui management forestier 
responsabil pentru padurile administrate de catre noi. 

Ingka Investments Romania, considera de asemenea ca, prin respectarea Principiilor si Criteriilor FSC®, 
padurile sunt administrate corespunzator din punct de vedere ecologic, genereaza beneficii sociale si sunt 
gospodarite viabil din punct de vedere economic. 

Dorim ca prin procedurile si masurile asumate in vederea implementarii cerintelor standardului  FSC, sa 
asiguram continuitatea utilizarii resurselor lemnoase, produselor accesorii si serviciilor de mediu nu doar 
generatiilor prezente cat si celor ce vor urma.  

Am luat la cunostinta si ne asumama aderarea la Principiile și Criteriile FSC în Unitatea de Management, și la 
Politicile și Standardele FSC aferente. Ne asumam sa respectam si sa depunem toate eforturile pentru a indeplini 
cerintele standardului FSC pentru management forestier pentru a contribui astfel la gospodarirea responsabila a 
padurilor.   

Suntem de acord să punem la dispoziţia organismului de certificare, sub rezerva păstrării confidenţialităţii, 
documentele solicitate şi să asigurăm accesul acestuia în pădurile administrate ce sunt incluse în scopul 
certificatului. 

În baza celor menţionate mai sus ne obligăm să: 

o Respectam legislatia nationala si internationala (CITES, ILO, ITTO, CBD, etc.) la care Romania este 
parte semnatara si sa indeplinim cerintele celor 10 Principii si 70 Criterii ale Standardului FSC 
pentru management forestier.

o Respectam dreptul de proprietate si sa nu aducem prejudicii integritatii proprietatii membrilor 
grupului certificat FSC

o Implementam măsurile legale de prevenire si combatere a taierilor ilegale, braconajului, încălcări 
ale fondului forestier și a altor activități ilegale sau neautorizate.

o Sa respectam legislația nationala anticorupție si actele asimilate acesteia respectiv angajamentele 
asumate prin politica anticoruptie.

o Elaboram proceduri pentru exprimarea plangerilor si reclamatiilor si sa asiguram mecanisme de 
rezolvare a acestora si implicit a prejudiciilor aduse.

o Respectam principiul general al egalităţii de șanse și de tratament cu scopul de a elimina orice 
discriminare bazată pe rasă, sex, religie, opinii politice, origine naţională sau socială, stare civilă, 
statut parental sau orientare sexuală.

o Sustinem obiectivele de dezvoltare socio-economica a comunitatilor locale inclusiv prin facilitarea 
accesului la masa lemnoasa pentru operatorii locali,  incurajarea achiziţiei de bunuri şi servicii locale, 
asigurare cu lemn de foc pentru membrii comunitatilor locale.

o Oferim posibilitati de angajare si instruire comunitatilor locale din zona.



o Asiguram indeplinirea tuturor cerintelor referitoare la Protectia Muncii si sa monitorizam 
respectarea cerintelor referitoare la Protectia Muncii si de catre firmele de exploatare sau 
contractori.

o Ne asiguram ca operaţiunile de management forestier vor urmări valorificarea eficientă a funcţiilor 
multiple ale pădurii pentru asigurarea viabilităţii economice şi a unei largi palete de avantaje de 
mediu şi sociale.

o Identificam si sa luam masuri pentru protejarea speciilor rare, amenintate sau pe cale de 
disparitie.

o Desemnam /mentinem o retea de zone de conservare de minim 10% din suprafata certificata, ca 
zone reprezentative ale ecosistemelor naturale ce va avea ca obiectiv prioritar conservarea 
biodiversitatii.

o Sa asiguram conservarea în limitele ecologice necesare a lemnului mort aflat pe sol şi pe picior /
arbori pentru biodiversitate.

o Sa respectam normele tehnice de exploatare si sa asiguram protectia solului,  cursurilor de ape si 
ecosistemelor invecinate.

o Sa evitam pe cat posibil utilizarea substantelor chimice si sa excludem de la utilizare totala 
substantele interzise de catre FSC. In cazul utilizarii aceasta se va face numai in cazuri extreme si cu 
respectarea normelor in vigoare.

o Sa monitorizam padurea astfel incat sa avem date permanente si precise despre starea actuală a 
padurii, a producţiei forestiere, lanţul de custodie, managementul activităţilor şi impactul lor social 
şi de mediu.

o Sa identificam in mod corespunzator printr-un proces participativ, tranparent, Valorile Ridicate de 
Conservare (VRC), si sa implementam strategii de management adecvate pentru a asigura 
menținerea și/sau imbunătățirea acestora in Unitatea de Management prin aplicarea principiului 
precautiei.

Personalul nostru tehnic si administrativ, precum si al firmelor contractoare va fi instruit permanent cu 
privire la procedurile si directivele elaborate in vederea respectarii si implementarii cerintelor 
standardului FSC®. 

Am luat la cunostinta prevederile standardului FSC® si ne angajam sa respectam toate cerintele si 
prevederile impuse de catre acesta pentru o perioada de cel putin 5 (cinci) ani de zile.  
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