
TERMENI ȘI CONDIȚII SPECIALE PENTRU 
CERTIFICĂRILE LANȚULUI DE CUSTODIE 
(COC) ȘI MANAGEMENTULUI FORESTIER 
(FM) GENERAL

• Se percep taxe suplimentare pentru 
serviciile care nu sunt incluse în 
propunere și sunt solicitate de 
organismul de acreditare sau de 
organizația de stabilire a standardelor 
(FSC, PEFC etc.). Exemple de astfel de 
operațiuni sunt: verificarea tranzacțiilor, 
verificarea rezultatelor testelor pe 
fibră, monitorizarea incidentelor și a 
reclamatiilor. 

• Taxele externe, cum ar fi FSC 
Accreditation Administration Fee 
(AAF) și PEFC Notification Fee, sunt 
colectate suplimentar în conformitate 
cu politica de taxe aplicabilă a 
proprietarului schemei la momentul 
respectiv și clasa de taxe, care se 
aplică titularului certificatului. 

Vă recomandăm să cititi Termenii și 
condițiile SGS pentru serviciile de 
certificare, precum și Codul de practică 
(a se vedea http://www.sgs.com/en/
terms-and-conditions.aspx). Acestea 
stabilesc în detaliu modul în care SGS 
abordează certificarea și, împreună cu 
această propunere, vor face parte din 
eventualul nostru acord de certificare. În 
cazul oricărei discrepanțe între această 
ofertă și informatiile care apar în Termenii 
și Condițiile SGS pentru serviciile de 
certificare, termenii acestei oferte  
vor prevala.

TERMENI ȘI CONDIȚII SPECIALE PENTRU 
CERTIFICĂRILE FSC 

Versiunile actuale ale tuturor 
documentelor schemei FSC pot fi 
obținute de la www.fsc.org 

Prin încheierea unui contract cu SGS, 
societatea [denumită și “client”] : 

• să dețină un “Acord de Licență pentru 
sistemul de certificare FSC” valabil pe 
durata certificatului; 

• să respecte toate cerințele de 
certificare aplicabile; 

• să prezinte cererea sau certificarea 
curentă sau anterioară cu FSC și/sau 
alte sisteme de certificare forestieră 
din ultimii cinci ani;  

• sunt de acord, că informațiile 
specificate sunt publicate, după cum 
se indică în documentele normative 
(standardele) aplicabile ale FSC; 

• să ia în considerare participarea 
observatorilor, astfel se specifică în 
FSC-PRO-01-017; 

• sunt de acord, că o reclamatie este 
tratată mai întâi în conformitate cu 
politica și procesul privind reclamatiile, 
litigiile și apelurile SGS și, dacă nu 
este soluționată, se face referire la 
ASI și, în cele din urmă, la FSC, în caz 
de dezacord cu constatările de audit 
referitoare la documentele normative 
ale FSC 

• să nu utilizeze certificarea sa în așa fel 
încât să aducă SGS, FSC sau ASI în 
dizgratie și să nu facă nicio declarație 
cu privire la certificarea sa care ar 
putea fi considerată înșelătoare sau 
neautorizată; 

• să țină o evidență a tuturor reclamatiilor 
care i-au fost aduse la cunoștință cu 
privire la conformitatea cu cerințele de 
certificare și să pună aceste evidențe la 
dispoziția SGS la cerere și: 

• să ia măsurile corespunzătoare 
cu privire la astfel de reclamatii 
și la orice deficiențe constatate 
în produsele care afectează 
conformitatea cu cerințele de 
certificare FSC; să documenteze 
acțiunile întreprinse 

• informează SGS în termen de zece 
(10) zile de la schimbarea proprietății, 
a structurii organizației (de exemplu, 
modificări ale personalului managerial 
cheie), a sistemelor de management 
certificate sau a circumstanțelor legate 
de punerea în aplicare a cerințelor de 
certificare FSC; 

• sunt de acord că, în cazul reducerii, 
suspendării sau retragerii domeniului 
de aplicare al acreditării SGS FSC, 

certificarea clienților afectați trebuie 
transferată unui alt organism de 
certificare sau va fi suspendată în 
termen de șase (6) luni de la data 
reducerii, suspendării sau retragerii 
domeniului de aplicare respectiv al 
acreditării FSC; 

• sunt de acord că SGS are dreptul de 
a amâna decizia privind certificarea, 
pentru a ține seama de informațiile noi 
sau suplimentare care nu au fost deja 
luate în considerare în raportul său de 
audit și care, în opinia SGS, ar putea 
afecta rezultatul evaluării sale; 

• sunt de acord că SGS și FSC au dreptul 
de a revizui cerințele de certificare în 
perioada de valabilitate a certificării, 
inclusiv revizuirea costurilor și taxelor; 

• sunt de acord că SGS, FSC și ASI 
au dreptul de a accesa informații 
confidențiale, de a examina 
documentația considerată necesară 
și de a avea acces la echipamentele, 
locațiile, zonele relevante, personalul 
și organismele care furnizează servicii 
externalizate clienților; 

• să recunoască faptul că, la cererea 
ASI, titularii de certificate vor trebui 
să furnizeze imediat următoarele 
informații: 

• orice documente, înregistrări, 
informații, date relevante; 

• asistență de orice tip rezonabil (de 
exemplu, organizarea transportului); 

• accesul la sediile, locațiile și/sau 
echipamentele sale; 

• accesul la cunoștințele relevante ale 
directorilor, angajaților și/sau altor 
membri ai personalului implicat în 
activitățile de certificare desfășurate 
în temeiul prezentului acord, în formă 
scrisă sau orală; 

• accesul la persoanele menționate 
anterior în scopul interviurilor. 

• sunt de acord că SGS are dreptul de 
a utiliza informațiile care îi sunt aduse 
la cunoștință, de a urmări utilizarea 
abuzivă a mărcilor comerciale FSC și a 
drepturilor de proprietate intelectuală 
deținute de FSC;  
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CEREREA DE SERVICII DE CERTIFICARE - 
PROPUNERE ESTIMATĂ 

• să recunoască titlul drepturilor de 
proprietate intelectuală ale FSC și că 
FSC își păstrează proprietatea deplină 
asupra drepturilor de proprietate 
intelectuală și că nimic nu se consideră 
a constitui un drept pentru client de 
a utiliza sau de a determina utilizarea 
oricăruia dintre drepturile de proprietate 
intelectuală; 

• rețineți că SGS poate suspenda un 
certificat pentru o perioadă limitată, 
astfel se menționează în Codul de 
bune practici al SGS, în cazul în care 
cinci noi neconformități majore sunt 
ridicate în timpul unei singure vizite de 
supraveghere; 

rețineți că SGS poate retrage un 
certificat menționat în Codul de 
bune practici al SGS și în cazul în 
care SGS nu este în măsură să își 
efectueze evaluările, în conformitate cu 
standardele de acreditare; 

rețineți că SGS poate suspenda un 
certificat pentru o perioadă limitată, 
astfel se menționează în Codul 
SGS, următoarele obligații privind 
suspendarea sau retragerea certificării: 

să îndeplinească următoarele obligații 
privind suspendarea sau retragerea 
certificării: 

• să identifice toți clienții certificați și 
necertificați existenți, să informeze 
în scris acești clienți cu privire la 
suspendare sau retragere în termen 
de trei (3) zile de la suspendare sau 
retragere și să țină evidențe; 

• identificar a todos los clientes 
certificados y no certificados 
existentes, informar a esos clientes 
de la suspensión o retiro por 
escrito dentro de los tres (3) días 
posteriores a la suspensión o retiro, 
y guardar registros; 

• cooperează cu SGS și cu FSC 
pentru a permite SGS sau FSC să 
confirme că aceste obligații au fost 
îndeplinite; 

• îndeplinesc următoarele obligații 
suplimentare privind retragerea 
certificării: 

• să returneze certificatul SGS sau să 
distrugă originalul și să se angajeze 
să distrugă orice copii electronice și 
copii tipărite pe care le dețin; 

• pe cheltuiala proprie elimina toate 
utilizările de numele FSC, inițialele, 
logo-ul, marca de certificare sau 
mărci comerciale. 

• consideră, în cazul certificărilor COC 
Multisite sau Group, precum și în cazul 
certificărilor în raport cu standardele 
FSC Controlled Wood, că la acest 
contract poate fi atașată o foaie de 
calcul separată cu un program de audit 
detaliat și calcularea costurilor pe baza 
parametrilor valabili în prezent. Acești 
parametri sunt revizuiți anual și, în 
cazul în care este necesară o revizuire, 
foaia de calcul poate fi transmisă 
clientului pentru aprobare. 

Certificarea este furnizată în cadrul 
acreditării ASI (Assurance Services 
International). Pentru mai multe  
informații despre acreditările și  
licențele noastre, vă rugăm să consultați  
www.sgs.com/forestryaccreditations. 

TERMENI ȘI CONDIȚII SPECIALE PENTRU 
CERTIFICĂRILE FSC MANAGEMENTUL 
FORESTIER 

În ceea ce privește evaluările privind 
Managementul Forestier, trebuie 
remarcate următoarele: 

• Taxele menționate mai sus pentru o 
preevaluare a gestionării pădurilor sunt 
ferme pe baza informațiilor furnizate în 
chestionarul dumneavoastră. 

• Taxele menționate pentru evaluarea 
principală pot fi modificate ca urmare 
a constatării evaluării prealabile. Acest 
lucru se poate întâmpla din cauza 
necesității unei structuri diferite a 
echipei de evaluare sau a timpului 
pe care trebuie să-l petrecem pentru 
pregătire sau evaluare pe teren. În 
cazul în care există o astfel de variație, 
vă vom furniza o cotație modificată 
atunci când vă vom trimite raportul de 
pre-evaluare. 

• În cazul în care, în timpul studiului de 
birou, consultarea părților interesate, 
prima evaluare principală sau vizitele 
ulterioare de supraveghere, detectăm 
orice deficiențe care necesită 
remedierea și reevaluarea ulterioară, 
vom percepe orice timp suplimentar 
pentru acest lucru la rata noastră 
zilnică actuală plus cheltuieli. 

• SGS poate suspenda un certificat 
pentru o perioadă limitată în cazul 
în care două neconformități majore 
similare sunt ridicate pe durata ciclului 
de viață al certificatului. 

Certificarea este furnizată în cadrul 
acreditării ASI (Assurance Services 
International). Pentru mai multe  
informații despre acreditările și licențele 
noastre, vă rugăm să consultați  
www.sgs.com/forestryaccreditations. 
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