Comunicat de presa
Suport gratuit pentru implementarea sistemului de due
diligence!
Pentru companii din Romania, Danemarca, Germania si Letonia
Sunteti obligat de Regulament UE privind Legalitatea Lemnului sa realizati un sistem de due
diligence pentru a minimiza riscul de a plasa pe piata lemn care a fost recoltat, comercializat sau
transportat ilegal? Si va doriti ajutor de specialitate, gratuit, pentru identificarea lantului de
aprovizionare, evaluarea riscurilor si atenuarea posibilelor riscuri?
NEPCon [1] lucreaza la un proiect de sprijinire a comertului cu lemn legal in UE. Ca parte a
acestui proiect, am creat un set de instrumente si indrumari pentru a ajuta companiile sa
efectueze due diligence. Avem fonduri pentru a ajuta pana la opt companii cu implementarea
sistemului de due diligence [3]. Acest lucru ar putea inseamna:
• sa va ajutam sa va configurati sistemul de due diligence de la zero.
• sa va rezolvati deficientele din sistemul dvs. de due diligence.
• sa va ajutam sa lucrati cu una sau doua lanturi de aprovizionare mai dificile.
Daca sunteti ales pentru a participa la acest program [3], vom semna un acord de
confidentialitate cu dvs. astfel incat orice informatii sensibile pe care le aveti sa ramana
confidentiale.
Pentru a participa, trebuie:
• sa fiti obligat sa implementati un sistem de due diligence pentru asigurarea legalitatii
lemnului conform cu regulamentul UE privind legalitatea lemnului. Daca introduceti
pentru prima data lemn sau produse din lemn pe piata UE, acest lucru este valabil pentru
dvs.
• sa fiti localizat in Danemarca, Germania, Letonia sau Romania.
• sa fiti dispusi sa ne oferiti feedback cu privire la instrumentele si indrumarile pe care vi
le oferim, pentru a ne ajuta sa le imbunatatim.
• sa fiti dispusi sa participati la interviuri cu privire la implementarea de due diligence,
folosind instrumentele pe care vi le oferim si sa descrieti experienta de a lucra cu noi. Ne
vom asigura ca sunteti multumit de continutul articolelor sau videoclipurilor inainte de a
le publica.
• Sa nu fiti un client FSC, PEFC, SBP sau SAN al NEPCon.
Vom organiza sesiuni gratuit de pregatire in toamna privind Regulamentul UE privind legalitatea
lemnului in urmatoarele tari: Belgia, Danemarca, Estonia, Germania, Ungaria, Letonia, Lituania,
Olanda, Polonia, Portugalia, Romania, Spania. Inregistrati-va interesul pentru aceste sesiuni la
https://www.nepcon.org/ro/events/seminar-due-diligence-romania.
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Proiectul „Sprijinirea comertului cu lemn legal” este finantat de programul LIFE al Comisiei
Europene [4] si de Departamentul pentru Dezvoltarea Internationala a Regatului Unit [5].

Pentru infromatii suplimentare sau pentru a va oferi voluntari pentru program, va rugam sa il
contactati pe
Alexandru Orban, ao@nepcon.org, +40 742 032 081

Note
[1] NEPCon (Natura, Economie si Persoane Conectate) este o organizatie non-profit
internationala care lucreaza pentru a construi capacitatea si angajamentul pentru integrarea
sustenabilitatii. De peste 20 de ani, am lucrat pentru a promova utilizarea sustenabila a
terenurilor si a comertului responsabil cu produse forestiere. Am creat propriul set de cerinte
pentru crearea unui sistem de due diligence care sa gestioneze riscurile de exploatare sau de
aprovizionare cu lemn ilegal si pentru a face sistemul disponibil pentru toti in mod gratuit.
Suntem recunoscuti de UE ca organizatie de monitorizare a implementarii EUTR – cu alte cuvinte,
ca o organizatie care poate oferi companiilor sisteme de due diligence.
[2] Obtineti mai multe informatii despte activitatea noastra cu comapnii pentru proiectul
„Sprijinirea comertului cu lemn” aici [in Engleaza].
[3] Incurajam toate companiile care indeplinesc criteriile de mai sus sa aplice. Cu toate acestea,
vom prefera companiile care nu sunt clienti NEPCon, companiile care importa din Ghana, Coasta
de Fildes, Gabon, Honduras, Congo, RDC, Guiana, Car, Liberia, Tailanda, China sau Rusia si un
echilibru intre interprinderile mari si cele mici.
[4] Sprijinul Comisiei Europene pentru prezentarea acestei publicatii nu consituie aprobarea
continutului care reflecta doar opinia autorilor, iar Comisia nu poate fi trasa la raspundere pentru
orice utilizare a informatiilor continute in aceasta.
[5] Acest material a fost finantat de ajutorul Guvernului Britanic, cu toate acestea, opiniile
exprimate nu reflecta neaparat politicile oficiale ale Guvernului Britanic.
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