Către cei interesați,

Din partea l Control Union Certifications B.V, Meeuwenlaan 4-6, 8011 BZ Zwolle, The Netherlands
Subiect
l Anunț public al evaluării companiei Ocolul Silvic Privat Mereni
Data
l 02-05-2018

Nume companie

Ocolul Silvic Privat Mereni

Adresa companie

525400 Târgu Secuiesc, Str Gábor Áron, nr. 24

Locație audit

Județ: Covasna, ROMANIA
District:
Sat: Mereni

Suprafața forestieră (ha)

19786,37

Auditor

Dl Szilárd Farkas

Expert local

Dl Tibor Sándor Kádár

Tip audit

Audit anual de supraveghere

Standard

Woodmark Standard Generic Adaptat pentru Romania Versiunea: 3.1 Data: 26 Aprilie 2012

Data audit

2-3/7/2018

Scopul

Managementul forestier și procesul lanțului de custodie a lemnului al companiei

Control Union Certifications (CUC) anunță evaluarea principală a managementului forestier după principiile FSC

®

prin evaluare conform standardului Woodmark Standard Generic Adaptat pentru Romania Versiunea: 3.1 Data: 26
Aprilie 2012]. Standardul poate fi accesat prin linkul de mai jos:
https://www.soilassociation.org/media/4434/st-fm-001-07-ro-checklist-romania-v31-2012-bilingual-final.pdf
O agenda sumară a evaluării proceselor și practicilor Ocolul Silvic Privat Mereni este prezentată mai jos:
Activități

Data

Consultare factori interesați

02/05/2018 – 08/06/2018

Ședința de deschidere

2/7/2018

Evaluarea sistemului de management și a

2/7/2018

documentelor companiei
Vizite pe teren

2-3/7/2018

Analiza neconformităților

3/7/2018

Ședința de închidere

3/7/2018

Întocmirea raportului

3 săptămâni de la ședința de închidere
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Consultarea factorilor interesați este una dintre cele mai importante părți ale procesului de certificare.
Dumneavoastră, ca și factor interesat, puteți aduce o contribuție pozitivă în decizia de certificare. Din acest motiv,
vă rugăm să împărtășiți cu noi experieța și comentariile dumneavoastră privind practicile de gospodărire forestieră
și activitatea în general a Ocolul Silvic Privat Mereni. Vă încurajăm să ne transmiteți comentariile și sugestiile
dumneavoastră privind această companie până la data de 12/6/2018.
Vă rugăm să transmiteți comentariile dumneavoastră prin intermediul celui mai convenabil canal de mai jos:
E-mail: sfarkas@controlunion.com
Fax:
0036 1 9997913
Răspunsul dumneavoastră va fi tratat considerat strict confidențial și va fi împărtășit doar cu persoane care au
atribuții în cadrul organizației Control Union Certification și FSC.
La cerere, răspunsul dumneavoastră va rămâne confidențial. Vă rugăm adăugați mențiunea “Confidențial”
răspunsului dumneavoastră și dacă doriți, răspunsul dumneavoastră poate fi adăugat ca și anonim în raportul public
al evaluării. În acest caz, vă rugăm să adaugați si mențiunea “Anonim” la răspunsul dumneavoastră.
La solicitarea dumneavoastră, echipa de audit va face aranjamentele necesare pentru a se întâlni cu dumneavoastră
pe parcursul evaluarii.
În cazul în care, în cadrul procesului de certificare, sunt făcute observații substanțiale, acestea vor trebui comunicate aplicantului. La finalizarea procesului de certificare, raportul public al evaluării, inclusiv rezultatele consultării
publice, sunt făcute publice pe pagina FSC (www.fsc.org).
În cazul în care informațiile dumneavoastră sunt folosite incorect sau sunt interpretate greșit, puteți contacta Control Union Certifications.
Orice observație sau plângere în formă scrisă poate fi transmisă către Directorul General al Control Union Certifications in Zwolle, Olanda, și trebuie să includă, cel puțin următoarele informații: (i) problema (ii) numele proiectului
(iii) relația dumneavoastră cu proiectul (iv) gradul de confidențialitate al informației oferite (v) dovezi incluse.
Observațiile dumneavoastră vor fi evaluate de către Control Union Certifications și veți fi notificat despre rezultatele
evaluării. În cazul în care rezultatul nu este satisfăcător pentru dumneavoastră, vă puteți adresa secretariatului FSC
ca și stadiu final în evaluări pentru astfel de plângeri. Puteți să vă informați despre procesul de rezolvare a plângerilor prin contactarea Control Union Certifications.
Colegii noștrii vă vor sfătui sau vor trimite documentele necesare la cerere sau puteți accesa Protocolul de rezolvare
a plângerilor de pe adresa http://cucpublications.controlunion.com/
Orice informație adițională privind certificarea pădurilor este accesibilă la cerere.
Apreciem efortul depus de dumneavoastră în avans.
Cu stimă,

Szilard Farkas, Lead auditor
Control Union Certifications
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