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1) HS va dezvolta și va implementa un sistem de due diligence și de supraveghere a lanțului de 

aprovizionare (CoC) care să elimine riscurile curente din România și să prevină implicarea directă și/sau 

indirectă a HS în orice formă de acțiuni ilegale din comerțul cu cherestea. 

Prin implementarea sistemelor menționate mai sus, vor fi asigurate cel puțin următoarele elemente (și altele, care 

ar putea fi considerate necesare): 

a. întreaga cantitate de lemn poate fi urmărită de la locul de exploatare din pădure și până la 

poarta fabricii de cherestea, inclusiv lemnul care este achiziționat de la terțe părţi. 

b. toate documentele cu privire la exploatarea și la transportul lemnului sunt verificate pentru a se 

stabili dacă au fost emise în mod corect și legal de către autoritatea competentă în materie. 

Aceasta include și orice cantitate de lemn care este achiziționată de la terțe părţi. Această 

verificare include verificarea faptului că dreptul de proprietate asupra terenului pe care are loc 

exploatarea forestieră este clarificat din punct de vedere legal și nu este în litigiu, şi că 

proprietarul legal al terenului și-a exprimat în prealabil consimțământul liber și informat (FPIC) 

cu privire la exploatarea forestieră. Toate planurile de gestionare forestieră trebuie să fie 

confirmate pentru a se stabili dacă au fost elaborate în conformitate cu toate cerințele legale. 

Autorizațiile pentru exploatările forestiere în scop sanitar sau de recuperare trebuie să fie 

confirmate ca fiind emise de autoritatea competentă din punct de vedere legal şi în 

conformitate cu procedura de autorizare corespunzătoare din punct de vedere legal. 

c. toate neconformitățile sau erorile apărute în completarea formularelor pe suport de hârtie sau 

în informațiile introduse în sistemul SUMAL sunt detectate și eliminate, înainte de a se acorda 

permisiunea ca orice cantitate de lemn să intre într-o fabrică de cherestea sau în depozitul 

deținut de HS. 

d. transportul tuturor materialelor între unități în incinta fabricilor de cherestea ale HS și între 

fabricile de cherestea şi entităţile asociate va fi urmărit în mod corect și va fi clasificat 

corespunzător. 

e. solicită, primește, integrează și soluționează fără întârziere orice intervenții din partea 

publicului, a companiilor și a părților interesate din societatea civilă. 

f. HS va evita să aibă relații comerciale: 

i. cu orice persoană sau companie care a fost acuzată sau condamnată pentru orice 

infracțiune de corupție 

ii. și pentru orice altă infracțiune în legătură cu comerțul ilegal de cherestea, pe o 

perioadă de cel puțin zece ani după încheierea executării respectivei pedepse, 

iii. și pe o perioadă nedeterminată, în cazul oricărei persoane care a fost condamnată în 

mod repetat pentru o astfel de infracțiune și/sau care a fost condamnată la o pedeapsă 

cu închisoarea mai mare de cinci ani și/sau la o amendă sau o solicitare de compensare 

de peste 1 milion de lei. 

g. HS se angajează să monitorizeze și să supravegheze sistemul de due diligence (DDS) și sistemul 

de supraveghere a lanțului de aprovizionare (CoC) sub următoarele aspecte: 

i. dacă și în ce măsură sistemul de due diligence (DDS) și sistemul de supraveghere a 

lanțului de aprovizionare (CoC) sunt ferme 

ii. dacă sistemul de due diligence (DDS) și sistemul de supraveghere a lanțului de 

aprovizionare (CoC) prezintă deficienţe 

iii. dacă sistemul de due diligence (DDS) și sistemul de supraveghere a lanțului de 

aprovizionare (CoC) asigură respectarea cerințelor indicate mai sus 
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h. Un astfel de sistem trebuie să fie auditat de către o instituție independentă cel puțin de trei ori, iar 

între primul și ultimul audit trebuie să existe o perioadă de cel puțin un an. Acest audit va fi 

planificat și coordonat împreună cu părțile interesate din România. Un rezumat public al 

rezultatelor acestor audituri va fi discutat cu părțile interesate din România. 

2) HS va compensa proprietarii legali ai terenurilor care au fost dobândite prin retrocedări ilegale, prin 

restituirea respectivelor terenuri către proprietarii de drept și prin despăgubirea acestora pentru valoarea 

arborilor care au fost exploatați de pe terenul respectiv, astfel încât să îi repună în situația anterioară, de 

proprietate netulburată asupra terenului. Dacă proprietarii de drept nu pot fi identificați, sau dacă se 

constată că terenul respectiv se află în proprietatea statului, atunci acesta va fi returnat statului, care va fi 

despăgubit pentru valoarea arborilor exploatați. 

În plus, HS va efectua o verificare completă și independentă a tuturor terenurilor aflate în posesia sa, 

pentru a stabili dacă respectivele terenuri erau deţinute într-adevăr în mod legal de vânzători la data la 

care HS le-a achiziționat. Dacă în urma acestor verificări independente se constată că HS a achiziționat 

terenuri rezultate din retrocedări ilegale, de exemplu ca urmare a unor acțiuni frauduloase, HS va 

despăgubi fie proprietarii de drept ai terenurilor, fie statul, în modalitățile indicate la punctul 2 de mai sus. 

3) Întrucât terenul de pe care provine majoritatea lemnului exploatat ilegal şi furnizat HS nu poate fi 

identificat, este necesar ca HS să asigure o despăgubire corespunzătoare pentru daunele sociale și de 

mediu pe care le-a produs pădurilor din România și poporului acestei țări în ansamblu. 

a. HS se va implica, împreună cu ONG-urile relevante care desfășoară acțiuni sociale dedicate 

locuitorilor din mediul rural din România, pentru a crea un sistem de asistență socială pentru 

comunitățile afectate, aflate în zonele înpădurite din România. Natura și întinderea acestui ajutor 

vor fi stabilite prin consultări în cadrul unei mese rotunde la care vor participa respectivele 

ONG-uri și HS, și vor fi verificate de o organizație terță relevantă. Ajutorul va fi acordat pe o 

perioadă de cel puțin zece ani, iar valoarea sa trebuie să fie proporțională cu daunele produse de 

HS. 

b. HS se va implica, împreună cu ONG-urile relevante care au ca obiect de activitate protecția 

mediului, pentru a întreprinde acțiuni de întreținere și/sau de restaurare a mediului înconjurător 

și biodiversității în pădurile din România. Natura și întinderea acestor acțiuni vor fi stabilite prin 

consultări în cadrul unei mese rotunde la care vor participa respectivele ONG-uri și HS, și vor fi 

verificate de o organizație terță relevantă. Ajutorul va fi acordat pe o perioadă de cel puțin zece 

ani, iar valoarea sa trebuie să fie proporțională cu daunele produse de HS. 

4) HS va despăgubi FSC pentru toate cheltuielile ocazionate de investigația privind Politica de Asociere FSC® 
(PfA). 
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