
Timber Sourcing Policy

Pădurile gestionate sustenabil reprezintă cea mai mare prioritate pentru HS 
Timber Group. Ne luăm angajamentul să ne asigurăm că toată masa 
lemnoasă pe care o achiziționăm este recoltată în mod responsabil din păduri 
gestionate sustenabil.

Vom achiziționa masă lemnoasă doar din surse necontroversate și în 
conformitate deplină cu politica noastră de aprovizionare.

Solicităm tuturor furnizorilor și colaboratorilor noștri să demonstreze 
conformitatea cu toate cerințele legale în vigoare în ceea ce privește 
gestionarea pădurilor, recoltarea lemnului și comerțul, ca bază pentru un 
parteneriat pe termen lung.

Deținem un sistem de securitate robust. În calitate de companie 
responsabilă, veri�căm originea lemnului pe care îl folosim pentru a exclude 
sursele controversate.

Următoarele surse sunt considerate controversate:

·   Lemnul recoltat în mod ilegal;
·   Pădurile situate în zonele în care se încalcă drepturile tradiţionale şi civile;
·   Pădurile situate în zonele și regiunile cu con�icte armate;
·   Pădurile în care valoarea ridicată de conservare este ameninţată prin   
     operaţiunile silvice;
·   Pădurile naturale care au fost transformate în plantații;
·   Pădurile în care au fost plantate specii modi�cate genetic;
·   Pădurile situate în zonele în care se încalcă prevederile fundamentale ale     
     OIM (Organizația Internațională a Muncii), așa cum sunt ele de�nite în       
     „Declarația privind principiile și drepturile fundamentale la locul de muncă“,  
     din 1998.

Aprovizionare sustenabilă
Politica de aprovizionare cu masă lemnoasă a HS Timber Group



Ne luăm angajamentul, în mod explicit, să 
excludem lemnul care provine din păduri virgine, 
din zone de protecție strictă și de pe terenuri 
forestiere ale căror drepturi de proprietate se a�ă 
în litigiu, iar instanțele de judecată sau autoritățile 
au decis suspendarea operațiunilor silvice. Mai 
mult, refuzăm să cumpărăm masă lemnoasă 
provenită din parcurile naționale din România.

Desfășurăm afaceri numai cu acei parteneri care 
dovedesc că acționează cu prudență profesională 
și realizează toate diligențele necesare. Atunci 
când administratorii sau personalul cu funcții 
similare în cadrul �rmelor au fost condamnați 
de�nitiv pentru tăieri ilegale sau corupție, vom 
exclude acești operatori economici din lanțul 
nostru de aprovizionare pentru o perioadă trei ani. 
În alte cazuri severe și justi�cate, ne rezervăm 
dreptul să delistăm furnizori în orice moment. 
Pentru a � acceptați din nou ca și furnizori, aceștia 
vor � supuși unor audituri amănunțite pentru a 
demonstra respectarea deplină a tuturor 
cerințelor impuse prin această politică de 
aprovizionare.
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Credem că certi�carea pădurilor este o metodă care ajută la promovarea 
unei gestionări durabile. Susținem în mod activ dezvoltarea unui 
management sustenabil a pădurilor din zonele noastre de aprovizionare.

Obiectivul nostru este ca, începând cu anul 2025, să ne aprovizionăm doar 
cu lemn provenit 100% din păduri certi�cate PEFC™ și/sau FSC®.

Încurajăm furnizorii noștri să obțină certi�cări pentru managementul 
forestier și pentru lanțul de custodie și dorim să urmăm împreună această 
cale. Furnizorii care nu îndeplinesc standardele noastre în ceea ce privește 
aprovizionarea trebuie să implementeze măsuri corective.

Invităm părțile interesate la un dialog deschis și constructiv pentru a ne 
ajuta să îmbunătățim în mod continuu colaborarea și performanțele în ceea 
ce privește comerțul cu lemn efectuat în mod responsabil.
Anual, această politică va � revizuită și va � făcută o declarație publică cu 
privire la implementarea acesteia.


