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1 Preambul 
 

- Scop  

 
Prezentul document condițiile de implicare și consultare a părților interesate, 
care urmează a fi respectate în procesul de elaborare a „cadrului de condiții” al 
FSC, condiții pe care Grupul Schweighofer (HS) trebuie să le îndeplinească 
pentru ca FSC să-și înceteze dezasocierea. 
 
De asemenea, prezentul document conține o prezentare generală a procesului de 
elaborare a planului de parcurs al FSC pentru Schweighofer, descriind pașii de 
urmat în procesul general și, în mod particular, în elaborarea „cadrului de 
condiții”.  
 
Prin urmare, prezentul document ar trebui examinat împreună cu proiectul 
„cadrului de condiții”1 pentru a înțelege pe deplin care sunt așteptările față de HS 
și în ce mod pot părțile interesate contribui la acest proces.  
 
Procesul și termenii stabiliți în prezentul document au fost concepute în baza 
standardului internațional de bune practici în domeniul consultărilor, aplicat de 
FSC.  
 
Observație referitoare la elaborare: Procesul de consultare prevăzut în prezentul 
document a fost elaborat cu referire la FSC-PRO-01-001 Elaborarea și revizuirea 
documentelor normative ale FSC și FSC–STD-60-006 Cerințe de proces pentru 
elaborarea și menținerea standardelor naționale de bună gestionare a pădurilor. 
 
Acest proces și termenii și condițiile stabilite în prezentul document depind de 
implementarea de către HS a angajamentelor asumate. În situațiile în care există 
dovezi că HS, furnizorii săi sau filialele sale încalcă în mod activ „Politica de 
asociere a organizațiilor la FSC” 2 (PfA), acest proces poate fi suspendat sau 
încheiat de către FSC.  
 

- Informaţii contextuale  
 

În februarie 2017, FSC s-a dezasociat de HS. Decizia3 s-a bazat pe constatările comitetului 

pentru plângeri4 ce au indicat implicarea HS în nereguli și ilegalități în operațiunile sale 
de comerț cu lemn și presupusa implicare a întreprinderii sale forestiere din România în 
exploatarea ilegală a lemnului, precum și pe informațiile suplimentare aduse în atenţia 
FSC în ianuarie 2017 în legătură cu posibila încălcare de către HS a standardelor 

                                                        
1 Primul proiect al „cadrului de condiții” va fi transmis de FSC părților interesate pe la mijlocul lunii aprilie 
2017. 
2 Disponibilă online la: https://ic.fsc.org/file-download.policy-for-the-association-of-organizations-with-fsc-
fsc-pol-01-004-v2-0-en.a-1416.pdf 
3 Declarația FSC cu privire la decizia în cauză este disponibilă online la: https://ic.fsc.org/file-download.fsc-
statement-schweighofer-group-final-feb-2017.a-1364.pdf 
4 Versiunea publică a raportului de evaluare elaborat de comitetul pentru plângeri este disponibilă online la: 
https://ic-beta-2016.fsc.org/download.public-version-of-the-complaints-panel-evaluation-report-oct-
2016.6426.htm 
 

https://ic.fsc.org/file-download.policy-for-the-association-of-organizations-with-fsc-fsc-pol-01-004-v2-0-en.a-1416.pdf
https://ic.fsc.org/file-download.policy-for-the-association-of-organizations-with-fsc-fsc-pol-01-004-v2-0-en.a-1416.pdf
https://ic.fsc.org/file-download.fsc-statement-schweighofer-group-final-feb-2017.a-1364.pdf
https://ic.fsc.org/file-download.fsc-statement-schweighofer-group-final-feb-2017.a-1364.pdf
https://ic-beta-2016.fsc.org/download.public-version-of-the-complaints-panel-evaluation-report-oct-2016.6426.htm
https://ic-beta-2016.fsc.org/download.public-version-of-the-complaints-panel-evaluation-report-oct-2016.6426.htm
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românești de măsurare a lemnului, subiect care este momentan în curs de investigare de 
către FSC în contextul PfA. Rezultatele actualei investigații PfA vor fi și ele luate în 
considerare în procesul de elaborare a „cadrului de condiții”. 

În februarie 2017, HS a contactat FSC, exprimându-și dorința de a începe un dialog 

productiv cu FSC în vederea elaborării și implementării unui plan de parcurs 

menit să înceteze dezasocierea. În același timp, FSC a recunoscut eforturile depuse 

de HS în perioada de probă (decembrie 2016 - februarie 2017) pentru elaborarea 

unui plan preliminar de acțiuni corective. 

Pe această bază, părțile (FSC și HS) au convenit să înceapă un dialog în legătură 
cu elaborarea unui plan de parcurs sub forma unui „cadru de condiții” și a unui 
„plan de acțiune” pentru remedierea deficiențelor și a ilegalităților identificate, 
compensând prejudiciile de mediu și sociale rezultate și prevenind repetarea 
oricăror ilegalități identificate anterior sau curente și/sau a oricăror încălcări ale 
Politicii de Asociere (PfA) a FSC. 

2 Termeni şi definiții  
 
Grupul de lucru al părților interesate (SWG): Un grup de actori-cheie, care fie 
dispun de experiență profesională în domeniu, fie sunt afectate în mod de 
subiectul/organizația vizată. A se vedea secțiunea 3.2.1 de mai jos pentru mai 
multe detalii despre modul de formare şi funcționare a grupului în acest caz. 
 
Forumul de consultare al SWG (SWG CF): constituenții părților interesate pe 
care le reprezintă membrii SWG, incluzând aici membrii supleanți ai SWG și alte 
părți interesate importante. 
 
Consultare publică: consultare mediatizată public, care permite oricărei părți 
interesate, oricărei persoane sau oricărei organizații să prezinte comentarii. O 
perioadă minimă de 30 de zile este alocată oricărei consultări publice în 
conformitate cu practica FSC și cu standardele internaționale de consultare 
publică.  
 
Procesul de elaborare a planului de parcurs: procesul de dialog constructiv 
între FSC și HS pentru elaborarea unui plan de parcurs, care va stipula condițiile 
pe care HS trebuie să le îndeplinească pentru ca FSC să înceteze dezasocierea. 
Planului de parcurs va fi format din două elemente principale: „cadrul de 
condiții” al FSC și „planul de acțiune” al HS.  
 
Cadrul de condiții: document elaborat de FSC, în consultare cu părțile 
interesate relevante, care prevede condițiile pe care trebuie să le îndeplinească 
HS pentru remedierea deficiențelor și a ilegalităților identificate, compensând 
prejudiciile de mediu și sociale rezultate și prevenind repetarea oricăror 
ilegalități identificate anterior sau curente și/sau a oricăror încălcări ale Politicii 
de Asociere a FSC. „Cadrul de condiții” stabilește și modul în care se va verifica 
îndeplinirea condițiilor (sub forma unor „indicatori de verificare”).  
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Planul de acțiune: document elaborat de HS, în care se prezintă acțiunile pe 
care HS le pune în aplicare sau pe care intenționează să le pună în aplicare 
pentru îndeplinirea condițiilor stabilite de FSC în „cadrul de condiții”. 
 
Indicatori de verificare: un set de parametri conveniți, stabiliți de FSC în 
consultare cu părțile interesate, care vor determina modul în care se va verifica 
îndeplinirea condițiilor de către HS, printr-o verificare independentă efectuată 
de o terță parte. Acești indicatori de verificare stabilesc pragurile pentru nivelul 
minim de performanță necesar pentru a înceta dezasocierea. Indicatorii de 
verificare vor fi incluşi în ‘Cadrul de condiții’. 
 
Condițiile de reasociere: Condiții stabilite de comitetul pentru plângeri în urma 
evaluării plângerilor împotriva HS în contextul Politicii de Asociere, desfășurate 
în perioada aprilie - octombrie 2016. În rezultatul acestei evaluări, comitetul 
pentru plângeri a întocmit un raport de evaluare, descriind constatările evaluării, 
inclusiv „condițiile de reasociere” recomandate de comitetul pentru plângeri 
pentru a fi îndeplinite de către HS înainte de a înceta dezasocierea. Aceste 
„condiții de reasociere” stabilesc condițiile care, dacă vor fi îndeplinite de HS, ar 
remedia neregulile identificate în operațiunile HS. 

3 Implicarea părților interesate în procesul de elaborare a „cadrului de 
condiții” al FSC 

 
Pentru succesul procesului general al planului de parcurs, precum și pentru 
elaborarea „cadrului de condiții”, este esențial să se asigure un proces adecvat și 
corect de implicare a părților interesate, îndeosebi la etapa de consultare a 
„cadrului de condiții”.  
 
În această secțiune sunt oferite detalii despre modalitatea de formare a diferitor 
grupuri ale părților interesate (SWG și SWG CF), precum și despre modul de 
participare a acestor grupuri la proces și modul prin care se vor lua în 
considerare contribuțiile lor. 

3.1 Definirea părților interesate principale/relevante implicate în proces 
 
Ca prim pas al procesului de elaborare a planului de parcurs, FSC va desfășura un 
exercițiu de identificare a părților interesate relevante, care ar urma să fie 
implicate și consultate în cadrul procesului. 
 
Părțile interesate vor include reprezentanţii principalelor organizații 
neguvernamentale (ONG-uri) / organizații ale societății civile (OSC-uri), care au 
fost deja implicate în cazul Schweighofer în trecut (în procesul de investigare a 
plângerii inițiale împotriva HS în contextul PfA), precum și alte părți interesate 
care ar putea dori să se implice. Părțile interesate principale pot fi primare 
(afectate direct) sau secundare (alte părți interesate, dar care nu sunt afectate 
direct).  
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3.2 Definirea spațiilor de discuții 

3.2.1 Grupul de lucru al părților interesate (SWG) 

 
Principalul rol al SWG este de a acționa în calitate de grup principal consultativ al 
părților interesate pe lângă FSC, cu care FSC poartă discuții în vederea stabilirii 
„cadrului de condiții”. HS nu face parte din SWG. Rolul său principal este de a 
analiza comentariile și contribuțiile primite în cadrul procesului de consultare a 
părților interesate și de a revizui „cadrul de condiții”, în consultare cu FSC, în 
conformitate cu contribuțiile primite. În rezultatul discuțiilor, SWG va oferi FSC o 
versiune finală recomandată a „cadrului de condiții”.  
 
Termenul de Grup de lucru al părților interesate (SWG) a fost ales îndeosebi 
pentru că acest grup va lucra pentru a defini efectiv și a conveni asupra unui 
„cadru de condiții” acceptabil (și asupra indicatorilor de verificare aferenți), 
condiții pe care HS trebuie să le îndeplinească ca o recomandare și bază pentru 
ca FSC să înceteze dezasocierea.  
 
Prin urmare, sarcina SWG este mai largă decât doar consultarea; grupul va lucra 
prin consens. 
 
Principalele decizii luate în cadrul reuniunilor SWG vor fi documentate și 
revizuite de SWG și vor oferi o imagine de ansamblu a motivației finale pentru 
deciziile luate. Această documentație va fi pusă la dispoziția părților interesate 
din afara SWG, la cerere, precum și HS.  
 
Mai multe detalii despre structura și rolul SWG, precum și despre modul în care 
vor fi avute în vedere contribuțiile părților interesate de către SWG în cadrul 
întregului proces sunt oferite mai jos, în secțiunea 3.3. 
 

3.2.1.1 Reprezentarea (și înlocuirea) în cadrul SWG 

Vor fi minimum două locuri pentru fiecare dintre următoarele categorii de părți 
interesate: 
 

 ONG-uri/OSC-uri de mediu 
 ONG-uri/OSC-uri sociale (care militează pentru drepturile lucrătorilor, sindicate, 

comunitatea locală) 
 Factori economici interesați 

 
Membrii individuali numiți vor trebui ca, în calitate de reprezentanți în cadrul 
SWG, să asigure coerența dialogului. Pot fi desemnați membri supleanți în cazul 
în care un anumit membru nu poate fi prezent.  
 
Nu este necesar să fie ocupate toate locurile potențiale. FSC va stabili dacă este 
nevoie de locuri suplimentare peste numărul minim alocat fiecărei categorii de 
părți interesate. Nu este necesar ca SWG să asigure un echilibru în privința 
numărului de locuri ocupate în fiecare categorie. 
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În cazul în care se cunoaşte faptul că unele organizații ale părților interesate se 
pot încadra în mai mult de o categorie a părților interesate, se va alege categoria 
cea mai adecvată. Nu este nevoie ca membrii SWG să fie membri ai FSC 
International. 
 
Reprezentanții în SWG sunt selectați pe baza criteriilor indicate în FSC-PRO-01-
001: 
„Membrii grupurilor de lucru ale FSC sunt selectați pe baza următoarelor criterii: 
 

a) Cunoştinţe specializate și/sau experiența în domeniul examinat; 
b) Cunoştinţe actualizate și experiența cu sistemele și procedurile FSC; 
c) înțelegerea potențialului impact al unui document normativ asupra părților 

interesate afectate; 
d) înțelegerea și sprijinirea misiunii și valorilor FSC; 
e) capacitatea de a revizui și comenta documentele prezentate în limba sau limbile 

de lucru convenite pentru grupul de lucru (a se vedea clauza 3.11); 
f) capacitatea de a reprezenta perspectivele larg sprijinite ale camerei pentru 

grupurile de lucru echilibrate la nivel de cameră și sub-cameră;  
g) echilibrul de gen, acolo unde este posibil.” 

 

3.2.2 Forumul de consultare al SWG (SWG CF) 

 
Termenul de forum consultativ este folosit pentru un grup mai larg de părți 
interesate principale, cu care au loc consultări pe diverse proiecte și în cadrul 
căruia nu este căutat sau necesar acordul prin consens. 
 
Părțile interesate principale, care nu fac parte din SWG, sunt invitate să participe 
la Forumul de consultare al SWG (SWG CF). Aceste părți interesate sunt 
consultate între consultările publice și în strânsă asociere cu reuniunile SWG. 
Constituenții părților interesate pe care le reprezintă membrii SWG, incluzând 
aici membrii supleanți ai SWG și alte părți interesate importante. 
Responsabilitatea de a reprezenta membrii SWG CF în cadrul SWG le revine 
membrilor SWG. 
 

3.2.3 Consultarea publică 

 
Proiectele „cadrului de condiții” sunt publicate pentru o consultare publică mai 
largă (pentru termenele de consultare, a se vedea secțiunea 3.3.3 de mai jos). 
Mecanismele pentru oferirea de feedback către FSC și SWG din partea 
organizațiilor și a persoanelor vor include feedbackul online, e-mailurile și 
întâlnirile în persoană (limitate).  
 
Părțile interesate sunt încurajate să propună modificări specifice ale textului, cu 
o argumentare clară, pentru a asigura că perspectiva celor care oferă comentarii 
este clară pentru SWG, care va lua în considerare respectivele comentarii. Toate 
comentariile adunate în rezultatul consultării publice vor fi consemnate și avute 
în vedere de SWG în elaborarea textului revizuit propus FSC. 
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3.2.4 Discuțiile cu HS 

 
Vor avea loc discuții între HS și FSC, discuții purtate fie de personalul FSC, fie de 
FSC alături de Grupul de lucru al părților interesate (SWG) (sau de un număr 
reprezentativ de membri ai SWG) cu privire la diversele proiecte de „cadru de 
condiții”. FSC va fi informat în orice moment de către SWG și îndrumat, în cele 
din urmă, de Consiliul său Director. Consiliul Director este organismul decizional 
final în privința potențialei încheieri a dezasocierii. 
 

3.3 Condițiile de implicare a părților interesate 
 

3.3.1 Formatele reuniunilor și schimburilor de opinii 

 
Întâlnirile în persoană și teleconferințele sunt utilizate ca format pentru SWG, în 
funcție de necesități și după cum s-a convenit în prealabil cu membrii.  
 
SWG CF este ținut la curent de către FSC prin e-mail. Membri SWG CF îi vor 
informa pe colegii lor din SWG cu privire la opiniile lor direct prin e-mail sau în 
alte formate. Informațiile transmise în mod oficial către SWG trebuie să aibă în 
copie și personalul FSC. 
 
Consultarea publică cu privire la „cadrul de condiții” se va face prin feedback 
online și prin e-mail. SWG poate include întâlniri în persoană la nivel național și 
local în cadrul procesului de consultare a „cadrului de condiții”, dacă va fi cazul.  

În cadrul tuturor reuniunilor și a consultărilor publice, FSC va asigura 
disponibilitatea materialelor de consultare în limba română, precum și a 
traducerii/interpretării simultane, dacă va fi cazul. 
 

3.3.2 Regulile de luare a deciziilor  

 
SWG va lucra prin consens, definit ca „absența unei opoziții susținute”.5 În cazul 
în care nu se poate ajunge la un consens, grupul trebuie să caute să redefinească 
problema și să clarifice asupra căror părți membrii sunt de acord, revăzând, 
totodată, cadrele normative relevante ale FSC ca linie directoare, de ex. Politica 
de Asociere a FSC, și făcând trimitere la precedentele relevante (luarea drept 
referință a cadrelor și precedentelor relevante ale FSC este o sarcină importantă 
pentru personalul tehnic al FSC).  
 
Majoritatea deciziilor vor viza recomandările adresate FSC cu privire la „cadrul 
de condiții”, care trebuie îndeplinite de HS pentru a înceta dezasocierea. 
Ajungerea la un consens poate fi facilitată de elaborarea unor criterii directoare 
menite să ajute la încadrarea și definirea indicatorilor de verificare (de ex. din 
perspectiva legalității, precedentului și fezabilității). Dacă se va considera 

                                                        
5 Ghidul ISO/IEC 2:2004, Standardizarea și activitățile conexe -- Terminologie generală citat în: 
http://www.duhaime.org/LegalDictionary/C/Consensus.aspx A se vedea nota 1 din link. 

http://www.duhaime.org/LegalDictionary/C/Consensus.aspx
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necesar, acestea vor trebui convenite de către grup în momentul constituirii 
oficiale a SWG.  
 
Toate părțile din SWG convin asupra textului „cadrului de condiții”. Dacă nu se 
poate ajunge la un acord, atunci aspectele asupra cărora există un acord, precum 
și natura chestiunilor curente asupra cărora nu există încă un acord vor fi 
comunicate către FSC. 
 
În principiu, FSC în sine nu va media reuniunile SWG, dar va fi prezent în calitate 
de participant. Reuniunile vor fi mediate de un mediator calificat vorbitor de 
română. Personalul FSC va pune la dispoziție informațiile tehnice relevante ale 
FSC și poate ajuta cu documentarea reuniunilor și asigurarea materialelor de 
suport.  
 
Comentariile aferente consultării publice trebuie abordate în cadrul SWG. SWG 
decide prin consens ce se va întâmpla cu comentariile. 
 
În cele din urmă, Consiliul Director al FSC este cel care are dreptul de a lua 
decizia finală în ceea ce privește aprobarea „cadrului de condiții”, precum și 
eventuala încetare dezasocierii de HS. 
 

3.3.3 Termenele de consultare 

3.3.3.1 Consultare publică 

 
Termenul în care se pot trimite comentarii legate de primul proiect al „cadrului 
de condiții” în vederea consultării publice va fi de minimum treizeci (30) de zile 
de la data publicării.  
 
Datele de începere și de încheiere a consultării publice vor fi publicate alături de 
proiectul de consultare vizând „cadrul de condiții”. Comentariile primite după 
încheierea perioadei de consultare nu vor fi luate în considerare.  

3.3.3.2 Comentariile și propunerile părților interesate 

 
Comentariile și propunerile părților interesate referitoare la „cadrul de condiții” 
trebuie să se raporteze la / să fie justificabile în baza Politicii de asociere a FSC.  

3.3.3.3 Informarea părților interesate pe durata procesului de consultare  

 
Pe durata procesului de consultare, toate deciziile importante luate prin consens 
ale SWG vor fi documentate, iar comentariile transmise de părțile interesate cu 
ocazia consultării publice vor fi consemnate și trimise către SWG, care le va 
examina atunci când va revizuiește proiectele ulterioare. Orice forumuri de 
consultare publică organizate în persoană vor fi anunțate public pe site-ul FSC și 
se va elabora și publica un raport de sinteză pentru fiecare consultare. 
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4 Prezentarea generală a etapelor procesului de elaborare a planului de 
parcurs 

 
Notă: FSC încurajează cititorii să revadă termenii și definițiile din secțiunea 2 de 
mai sus înainte de a începe lecturarea secțiunilor următoare ale documentului de 
față. 
 
Figura 1 (pag. 14) de mai jos oferă o prezentare de ansamblu a etapelor 
procesului de elaborare a planului de parcurs pentru HS.  
 
 
 
 

4.1 Identificarea părților interesate relevante pentru proces  
 
După cum s-a menționat anterior, ca prim pas al procesului planului de parcurs, 
precum și pentru pregătirea elaborării „cadrului de condiții”, FSC va desfășura 
un exercițiu de identificare a părților interesate relevante care ar urma să fie 
implicate și consultate în cadrul procesului. 
 
Detalii specifice despre modalitatea de implicare a părților interesate în 
elaborarea „cadrului de condiții” sunt oferite în secțiunea 3 de mai sus. 
 

4.2 Elaborarea proiectului inițial al „cadrului de condiții” 
 
FSC va elabora un proiect inițial al „cadrului de condiții”, în baza „condițiilor de 
reasociere” propuse de comitetul pentru plângeri6. FSC va transmite acest 
proiect inițial al „cadrului de condiții” părților interesate relevante pe la mijlocul 
lunii aprilie. 
 
Proiectul inițial al „cadrului de condiții” va conține trimiteri la „planul preliminar 
de acțiuni corective” elaborat de HS, pentru ca părțile interesate să înțeleagă mai 
bine corelarea dintre acțiunile puse în aplicare/care urmează să fie puse în 
aplicare de către HS, ca parte a „planului său preliminar de acțiuni corective”, și 
„condițiile de reasociere” propuse de comitetul pentru plângeri. De menționat că 
FSC nu a efectuat o analiză a adecvării acțiunilor propuse de HS în „planul său 
preliminar de acțiuni corective”.  
 
Proiectul inițial al „cadrului de condiții” elaborat de FSC va conține și exemple de 
indicatori de verificare pentru a stabili modul în care ar trebui verificată 
îndeplinirea condițiilor.  

                                                        
6 „Condițiile de reasociere” propuse de comitetul pentru plângeri se regăsesc în secțiunea 5.4 a versiunii 
publice a raportului de evaluare elaborat de acesta: https://ic.fsc.org/download.public-version-of-the-
complaints-panel-evaluation-report-oct-2016.6426.htm 
 

https://ic.fsc.org/download.public-version-of-the-complaints-panel-evaluation-report-oct-2016.6426.htm
https://ic.fsc.org/download.public-version-of-the-complaints-panel-evaluation-report-oct-2016.6426.htm
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4.3 Elaborarea „cadrului de condiții” final 
 

4.3.1 Constituirea SWG și consultarea publică cu privire la proiectul „cadrului de 
condiții” 

 
Punctul de plecare pentru elaborarea „cadrului de condiții” final este proiectul 
inițial al „cadrului de condiții” elaborat de FSC, după cum s-a explicat mai sus în 
secțiunea 4.2.  
 
Acest proiect inițial al „cadrului de condiții” elaborat de FSC va fi folosit drept 
contribuție principală la prima reuniune a SWG. Prima reuniune / reuniunea de 
lansare a SWG este planificată a avea loc în România la începutul lunii mai 2017. 
 
 
Principalele obiective ale reuniunii de lansare a SWG vor fi: 
 

 prezentarea de către FSC a proiectului inițial al „cadrului de condiții”; 
 confirmarea constituirii SWG; 
 iniţierea, de către SWG, a discuțiilor/revizuirii proiectului inițial al „cadrului de 

condiții”, evaluând necesitatea și convenind asupra modalității de revizuire și 
perfecţionare a condițiilor și indicatorilor dintr-un astfel de document, și 
convenirea asupra unui proiect pentru consultare, pentru a obține contribuțiile 
unui cerc mai larg de părți interesate. 

 
Această reuniune va marca începutul rolului consultativ al SWG pentru 
consultarea cu privire la „cadrul de condiții” al FSC.  
 
Principalul rezultat al reuniunii de lansare a SWG va fi un proiect de consultare 
cu privire la „cadrul de condiții”, elaborat de SWG. 
 
După consolidarea acestui proiect de consultare cu privire la „cadrul de condiții” 
de către SWG, acesta va fi consultat cu părțile interesate, pentru a obține 
contribuții și sfaturi legate de modul de îmbunătățire și perfecționare a 
documentului. Acest lucru se va face printr-o consultare publică care va dura 
circa 30 de zile. FSC va publica pe site-ul său proiectul de consultare cu privire la 
„cadrul de condiții”, elaborat de SWG ca parte a acestui proces de consultare. 
 

4.3.2 Finalizarea „cadrului de condiții”  

 
Principalul rol al SWG pe durata procesului de consultare va consta în 
compilarea contribuțiile primite din partea publicului larg, dar și din partea 
Forumului de consultare al SWG (SWG CF), analizarea caracterului adecvat și 
constructiv al feedbackului primit și să folosirea acestui feedback pentru 
revizuirea și îmbunătățirea „cadrului de condiții”. Mai multe detalii despre 
modalitatea de luare a deciziilor de către SWG cu referire la tratarea 
comentariilor din partea părților interesate pot fi găsite în secțiunile 3.3.2 și 
3.3.3 de mai sus.  
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Ca ultim pas înainte de finalizarea „cadrului de condiții”, va avea loc o a doua 
reuniune a SWG în România aproximativ în iunie 2017. La această reuniune, 
SWG va discuta despre chestiunile nesoluționate legate de proiectul de 
consultare cu privire la „cadrul de condiții”, precum și despre eventualele 
revizuiri/adăugiri ale documentului din partea FSC, dar și despre orice alte 
chestiuni relevante. 
 
Se așteaptă ca rezultatul acestei a doua reuniuni să fie un „cadru de condiții” final 
propus de SWG. 
 
De menționat că contribuțiile părților interesate servesc drept recomandare 
pentru SWG și FSC, iar aceste contribuții vor face obiectul unei analize, atât din 
partea SWG, cât și a FSC.  
 
FSC va revizui proiectul final al „cadrului de condiții” propus de SWG, evaluând 
fezabilitatea modificărilor propuse de SWG. De asemenea, FSC va trata orice 
chestiuni asupra cărora SWG nu a reușit să ajungă la un acord. Chestiunile 
rămase nesoluționate legate de tratarea feedbackului din partea părților 
interesate vor fi aduse în atenția Consiliului director al FSC în vederea luării unei 
decizii. 
 
Proiectul final al „cadrului de condiții” va fi prezentat Consiliului director al FSC 
spre aprobare. 
 

4.4 Elaborarea de către Grupul Schweighofer a „planului de acțiune” final 
 
Imediat ce ce „cadrul de condiții” final aprobat va fi disponibil, documentul va fi 
făcut public și va fi transmis către HS.  
 
Următoarea etapă a procesului planului de parcurs va fi ca HS să elaboreze 
„planul său de acțiune” final, în care trebuie să ofere detalii despre acțiunile și 
activitățile specifice pe care le pune în aplicare / urmează să le pună în aplicare 
pentru a îndeplini condițiile stabilite de FSC în „cadrul de condiții”. HS prezintă 
„planul său de acțiune” final către FSC. „Planul preliminar de acțiuni corective” 
elaborat de HS și prezentat către FSC în ianuarie 2017 poate servi drept bază 
pentru elaborarea „planului de acțiune” final al HS. 
 
FSC recomandă HS să caute implicarea părților interesate în procesul de 
elaborare a „planului de acțiune” final, deși o astfel de implicare nu va fi 
considerată drept o pre-condiție în cadrul procesului.  
 
De asemenea, HS va transmite FSC rapoarte de progres trimestriale, 
demonstrând progresele în implementarea „planului de acțiune”.  
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4.5 Verificarea independentă  
 
Ultima etapă a procesului planului de parcurs este legată de verificarea 
independentă a îndeplinirii de către HS a condițiilor FSC, după cum au fost 
stabilite în „cadrul de condiții”. 
 
Verificarea va fi efectuată de o terță parte independentă. „Cadrul de condiții” (și 
mai exact indicatorii de verificare incluși în document) va servi drept 
document/referință de verificare în raport cu care vor fi evaluate acțiunile puse 
în aplicare de Grupul HS și se va verifica îndeplinirea condițiilor.   
 
Consiliul Director al FSC va lua decizia de a înceta sau nu dezasocierea de HS, 
bazându-se pe rezultatele procesului de verificare independentă. 
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Figura 1. Prezentarea generală a etapelor procesului de elaborare a 
planului de parcurs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. „Cadrul de condiții” final al FSC este prezentat Consiliului director al FSC spre 
aprobare 

7.  Analiza de fezabilitate a „cadrului de condiții” final propus de SWG, 
realizată de FSC 

    Rezultat: „Cadrul de condiții” final al FSC (iulie) 

6. A doua reuniune a SWG (România, iulie) 
 SWG discută contribuțiile părților interesate primite în cadrul procesului de consultare 

 SWG revizuiește „cadrul de condiții” în baza contribuțiilor părților interesate, dacă este 

cazul 

Rezultatul întrunirii: „Cadrul de condiții” final propus al FSC 

 
 

 

5. SWG revizuiește și analizează comentariile părților interesate primite în cadrul procesului de 
consultare (iunie) 

4. Consultarea publică a proiectulului pentru consultare vizând „cadrul de condiții” (30 de zile) 

1. Identificarea părților interesate relevante (4 aprilie) 

 
  

2. Proiectul iniţial al „cadrului de condiții” (13 aprilie) 

 

3. Prima reuniune a SWG (România, începutul lunii mai) 
 Constituirea SWG 

 FSC prezintă grupului SWG proiectul iniţial al „cadrului de condiții” 

 SWG iniţiază discuţii/revizuirea proiectului iniţial al „cadrului de condiții” 

Rezultatul întrunirii: Proiect pentru consultare vizând „cadrul de condiții” de către SWG 
 

 

 


