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CERTIFICĂRI MANAGEMENT FORESTIER
LANȚ DE CUSTODIE
Managementul forestier responsabil și sustenabil a devenit o chestiune importantă în ultimele decenii.
Gospodărirea necorespunzătoare periclitează viabilitatea
pe termen lung a multor păduri din lume. Aceasta reduce
potențialul lor economic semnificativ, rezultând într-un
impact social și de mediu negativ. Conștientizarea publicului și cererea pentru lemn certificat crește si certificarea managementului forestier asigură că lemnul provenit
din păduri este rezultatul unei gospodăriri responsabile și
sustenabile. Proprietarii de păduri și silvicultorii care aleg
să ignore problema sustenabilității devin vulnerabili. Supraexploatarea lor va conduce la o epuizare serioasă a resurselor naturale de care dispun și astfel vor fi expuși la
critici din partea societății.

Cum arata standardul
Întrucât CUC este recunoscut de catre EU ca și Organizație
de Monitorizare (MO), autorități nationale competente, au
mare încredere în serviciile noastre. Certificarea sistemului
dumneavoastră de Due Diligence (DDS) raportată la standardul nostrum de Verificare a Legalității Lemnului (TLV)
asigură respectarea normelor EU TR (995/2010).
Platforma noastră IT, www.woodtrack.eu, vă permite să vizualizați întregul lanț de aprovizionare, după trecerea pas
cu pas prin toate normele EU TR 995/2010. La cerere, Control Union realizează inspecții în țara de origine pentru a
verifica chestiuni relevante. Documentele utilizate pentru
a demonstra legalitatea, pot fi verificate de Control Union.
Cum vă certificați
Pentru a incepe procesul de certificare, ne puteți transmite
un mesaj prin intermediul Site-ului Control Union Romania
(http://controlunion.com/en/contact/ro/form/control-union-romania-s-r-l; sau - www.controlunion.com alegeți
Romania de pe harta „Prezenta globala” si apasati „Mergi
la formularul de contact”)
Pe baza informațiilor transmise de dvs. Control Union Certificări vă va transmite un formular de aplicare împreună
cu documentele necesare pentru pregătirea certificării dvs.

Cum beneficiați
Producătorii și furnizorii care vor să garanteze că produsele lor din lemn provin din păduri certificate și care vor
să transmită această garanție către utilizatorul final, sunt
nevoiți să ofere dovada originii. Aceasta este rezolvată de
către certificarea lanțului de custodie.
Control Union Certifications (CUC) este o organizație independentă de certificare care efectuează inspecții, audituri,
verificări și certificări pentru Forest Stewardship Council®
(FSC®), PEFC Council (Programme for the Endorsement of
Forest Certification Schemes), Keurhout și EU Timber Regulation (EU TR 995/2010). Dispunem de o rețea de oficii
în mai mult de 60 de țări. Aceasta ne permite să vă oferim
servicii eficiente și cost efective menținând în același timp
un nivel profesional strict al procedurilor de auditare și
certificare.

În urma primirii formularului de aplicare, noi vom pregăti
oferta. Procesul de certificare poate începe imediat ce oferta a fost acceptată.

