Sustainable Timber Action – Acțiune pentru exploatarea durabilă
a lemnului
Modul de realizare a achizițiilor publice – în sprijinul pădurilor și a
comunităților aferente
Achiziţii şi păduri: Care este legătura?
Ecosistemele forestiere dar şi sistemele economice naționale şi internaţionale sunt afectate degradarea
pădurilor şi de defrişări. Degradarea pădurilor, lipsa măsurilor sociale pentru populațiile locale și pentru
cei care lucrează în industria lemnului, sărăcia şi emigrarea sunt interconectate cu corupţia şi exploatarea
forestieră ilegală. Țările consumatoare contribuie direct la aceste probleme prin achiziţionarea de
cherestea și alte produse de lemn fara sa se asigure că lemnul nu provine din zone fără măsuri sociale și
măsuri pentru protecția mediului. În UE importurile de lemn fără proveniență legală sunt estimate la 30 de
milioane de metri cubi pe an, care reprezintă între 16% şi 19% din totalul lemnului şi a produselor conexe
importate de UE anual (WWF. 2008).
Sectorul public este un cumpărător important de lemn pentru utilizare în: clădiri şi construcţii civile,
mobilier pentru birouri şi pentru aer liber, hârtie. Autorităţile publice cumpără aproximativ 15% din
totalul de lemn şi hârtie vândut în Europa. Avand o pondere importanta in achizitiile de lemn si produse
din lemn, pot induce schimbări în direcția practicilor de achiziție durabila şi pot influenţa piața lemnului
şi a produselor din lemn. Dovezile arată că practicile din sectorul public pot avea un efect asupra
preferinţelor furnizorilor, acestia inclinand sa furnizeze aceleași produse către clienţi privaţi. O estimare a
sugerat că achiziţiile publice pot influenta pana la 25% din piata produselor din lemn (comparativ cu
aproximativ 10% pentru achiziţii directe), atunci când sunt incluse efecte secundare, cum ar fi cele
prezentate (Brack and Buckrell. 2011).

Ce este de fapt “Exploatarea durabilă a lemnului”?
Proiectul “Exploatarea durabilă a lemnului” are drept scop creşterea gradului de conştientizare a
publicului în Europa cu privire la problemele sociale şi de mediu cauzate de defrişări şi de degradarea
pădurilor în ţările în curs de dezvoltare (în principal America Latină şi Africa), precum şi cu privire la
impactul consumului irațional şi a producţiei de produse forestiere (cum ar fi cheresteaua) asupra
schimbărilor climatice, biodiversitatății şi asupra persoanelor al căror trai de zi cu zi depinde de mediul
natural și mai ales de păduri.
Acţiunile proiectului se vor concentra pe modul in care autorităţile publice, în special autorităţile locale
din Europa, realizeaza achizitiile de lemn si produse din lemn în oraşele sau administraţiile lor. Puncte
centrale in acest proiect vor fi: promovarea gestionării durabile a pădurilor - cum ar fi metoda certificată
de Forest Stewardship Council – FSC, promovarea unei comunitati pentru un comerţ echitabil cu produse
din lemn, certificarea produselor din lemn furnizate de mici proprietari pentru a fi obiectul politicilor si
practicilor de achiziţii publice.

“Exploatarea durabilă a lemnului” este un proiect internaţional co-finanţat de Uniunea Europeană
(Programme Non-State and Local Authorities in Development, gestionat de EuropeAid) şi este format pe
baza unui parteneriat între opt organizaţii europene.
Proiectul se derulează pe durata a 30 luni începând cu aprilie 2011 până la sfârşitul lunii septembrie 2013.

Care sunt acțiunile planificate?
“Exploatarea durabilă a lemnului” va aborda problemele enumerate anterior și va oferi soluții prin
următoarele activități:


Ghid pentru achizitorii publici, prin dezvoltarea unui set de instrumente privind stabilirea
politicilor si metodelor de achiziţii publice a produselor forestiere obtinute într-o manieră corecta
şi durabilă.



Ghid pentru producători şi cumpărători cu
privire la modul de integrare a comerţului echitabil
şi a certificării managementului pădurilor cu scopul
de a îmbunătăţi gestionarea acestora dar și pentru a
transforma practicile comerciale in unele corecte şi
durabile.





Mobilizarea publicului pentru a sprijini
utilizarea produselor din lemn obtinut in mod
legal şi durabil printr-o serie de acțiuni de
sensibilizare şi de sesiuni de instruire îndreptate spre
angajaţii din sectorul public, întreprinderile mici şi
mijlocii (IMM-uri) din sectorul lemnului şi din
universităţi. Evenimentele vor avea loc în Estonia,
Ungaria, România, Germania, Belgia, Italia şi
Spania. Buletine informative trimestriale, conferinţe,
apariții în presă, site-ul proiectului şi clipuri video
abordând cele mai importante probleme vor conduce
la activitati de informare pe scara extinsa.
Implicarea părţilor interesate din Europa şi în
ţările producătoare de lemn, prin acţiuni de
colaborare între Nord / Sud, prin dialog organizat
între IMM-uri şi autorităţile locale ca și achizitori,
precum şi prin acţiuni de propagandă îndreptate spre
factorii de decizie europeni.

Sustainable Timber Action
Consortium
ICLEI – Local Governments for
Sustainability (Project Coordinator)
National Association of Local
Authorities in Italy
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Desarrollo (COPADE) (Spain)
Forest Stewardship Council – Italy
(FSC-Italy)
City of Madrid (Spain)
City of Miskolc (Hungary)
Municipality of Rakvere (Estonia)
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Mai multe informații
simon.clement@iclei.org de la ICLEI –
Local Governments for Sustainability
www.sustainable-timber.eu (site-ul
proiectului - din Noiembrie 2011)
contact@alea.ro – de la ALEA –
partenerul român al proiectului

Cum se poate implica organizația mea?
Orice autoritate publică angajată în achiziţii publice durabile este binevenită să ia parte la activităţile
proiectului. Oportunitățile sunt:


Contribuire la dezvoltarea unor ghiduri/standarde si a unor colectii de bune bune practici.



Vă lipsesc cunostintele modul de organizare a practicilor de achiziție a companiei dumneavoastră
- sunteți interesat să găzduiți o sesiune de instruire pentru achizitorii publici?



Implicarea furnizorilor și producătorilor (IMM-uri și companii mai mari) este de fapt centrul
preocupărilor noastre – vă interesează să găzduiți un eveniment pentru a vă demonstra
angajamentul pentru un management corect și durabil al pădurilor?



Sunteti o autoritate publică interesată de diseminarea informațiilor privind activitatea și realizările
dumneavoastră din domeniu? De ce să nu organizați un eveniment internațional pentru creșterea
conștientizării și pentru promovarea exploatării durabile a pădurilor?



Sunteți organizație implicată în comerț corect? De ce să nu promovați lemnul exploatat într-o
maniera durabilă și comercializat în mod corect?

Această publicaţie a fost realizată cu ajutorul Uniunii Europene. Responsabilitatea conţinutului acestei publicaţii îi revine exclusiv consorţiului
”Exploatare durabilă a lemnului” şi aceasta nu reprezintă în mod necesar opinia Comunităţii Europene.

