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1 Romsilva deține 7 certificate FSC pe management forestier, cu următoarele coduri de licență: FSC-C109255, FSC-C140876, 
FSC-C140884, FSC-C140886, FSC-C141263, FSC-C141142, FSC-C103005. 
  

 
 

 
Declaraţie privind acordul cu 

Principiile şi Criteriile FSC® 1 pentru Management Forestier 
 
 

Direcţia Silvică Tulcea consideră sistemul de certificare FSC® (Forest Stewardship Council®), 
principalul instrument pentru promovarea unui management forestier responsabil pentru pădurile 
administrate de către noi. 

Direcţia Silvică Tulcea, consideră că, prin respectarea Principiilor şi Criteriilor FSC, pădurile sunt 
administrate corespunzător din punct de vedere ecologic, aduc un beneficiu social şi sunt viabile 
economic. 

Dorim ca prin procedurile şi măsurile pe care le vom lua în vederea implementării cerinţelor 
standardului FSC, să asigurăm continuitatea utilizării resurselor lemnoase şi accesorii, nu doar 
generaţiilor prezente ci şi celor ce vor urma.  

Am luat la cunoștință și ne asumăm aderarea la Principiile și Criteriile FSC în Unitatea de 
Management și la Politicile și Standardele FSC aferente. Ne asumăm să respectăm și să depunem 
toate eforturile pentru a îndeplini cerințele standardului FSC pentru management forestier, pentru a 
contribui astfel la gospodărirea responsabilă a pădurilor 

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

În baza celor menţionate mai sus ne obligăm, cel putin, să: 

• Respectăm legislaţia naţională şi internaţională (CITES, ILO, ITTO, CBD etc.) la care România 
este parte semnatară şi să îndeplinim cerinţele celor 10 Principii şi 70 de Criterii ale standardului FSC 
pentru management forestier. 

• Respectăm dreptul de proprietate şi să nu aducem prejudicii integrităţii proprietăţii 
membrilor grupului certificat FSC. 

• Implementam măsurile legale de prevenire și combatere a tăierilor ilegale, braconajului, 
încălcărilor fondului forestier și a altor activități ilegale sau neautorizate. 

• Respectăm legislația națională anticorupție și actele asimilate acesteia, respectiv 
angajamentele asumate prin politica anticorupție 

• Elaborăm proceduri pentru înaintarea plângerilor şi reclamaţiilor şi să asigurăm mecanisme 
de rezolvare a acestora şi implicit de remediere a prejudiciilor aduse. 

• Oferim posibilităţi de angajare şi instruire comunităţilor locale din zonă. 

• Respectăm 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. 

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



 

• Asigurăm îndeplinirea tuturor cerinţelor referitoare la Securitate și Sănătate în Muncă (SSM) 
şi să monitorizăm respectarea cerinţelor referitoare la SSM şi de către firmele de exploatare sau 
contractori. 

• Asigurăm că operaţiunile de management forestier vor urmări valorificarea eficientă a 
funcţiilor multiple ale pădurii pentru asigurarea viabilităţii economice şi a unei largi palete de avantaje 
sociale şi de mediu. 

• Identificăm şi să luăm măsuri pentru protejarea speciilor rare, ameninţate sau pe cale de 
dispariţie. 

• Desemnăm/menținem o rețea de zone de conservare de minim 10% din suprafața certificată, 
ca zone reprezentative ale ecosistemelor naturale ce va avea ca obiectiv prioritar conservarea 
biodiversității.  

• Constituim zone tampon în lungul cursurilor de apă permanente și aplicarea regimului 
restricţional de folosire a terenurilor din zonele de protecţie, în acord cu legislatia nationala din 
domeniul apelor (Legea apelor 107 /1996 actulizata).  

• Asigurăm conservarea în limitele ecologice necesare a lemnului mort aflat pe sol şi pe picior 
/arbori pentru biodiversitate. 

• Nu cultivăm și nu utilizam organisme modificate genetic. 

• Respectăm normele tehnice de exploatare si să asiguram protecția solului,  cursurilor de apă 
și ecosistemelor învecinate.  

• Evităm pe cât posibil utilizarea substanțelor chimice și să excludem de la utilizare totală  acele 
substante interzise de către FSC. În cazul utilizarii lor, aceasta se va face numai în cazuri extreme și cu 
respectarea normelor în vigoare. 

• Monitorizăm pădurea astfel încât să avem date permanente și precise despre starea actuală 
a pădurii, a producţiei forestiere, lanţul de custodie, managementul activităţilor şi impactul lor social 
şi de mediu 

• Identificăm în mod corespunzător printr-un proces participativ, tranparent, Valorile Ridicate 
de Conservare (VRC) și să implementăm strategii de management adecvate pentru a asigura 
menținerea și/sau îmbunătățirea acestora în Unitatea de Management prin aplicarea principiului 
precauției.       

Personalul nostru tehnic şi administrativ, precum şi al firmelor contractante va fi instruit 
permanent privind procedurile şi directivele elaborate în vederea respectării şi implementării 
cerinţelor standardului FSC. 

Am luat la cunoştinţă prevederile standardului FSC şi ne angajăm să respectăm toate cerinţele 
şi prevederile impuse de către acesta, pentru o perioadă de cel puţin 5 (cinci) ani.  

 

 
 
 
 
 

 


