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Politica de etică



 

 

1. Afacerea GreenGold Group  

 

Valori  

GreenGold Group se aliniază legilor și reglementărilor specifice țărilor în care este  

activ. În același timp se orientează către parteneri de afaceri care aplică principii  

similare  pe  probleme  etice,  sociale  și a celor   legate  de  mediu.  GreenGold  

Group  așteaptă dar și solicită partenerilor săi de afaceri să adere la aceste principii, 

cu  rezerva disocierii de orice  partener care nu împărtășește această abordare.  

Siguranța în muncă  

Siguranța tuturor colegilor - angajați, consultanți, furnizori și contractori - este   

întotdeauna principala noastră prioritate.  GreenGold Group nu face compromisuri  

privind securitățea muncii și nu tolerează acțiuni care încalcă acest angajament. De 

asemenea, GreenGold Group nu  tolerează asumarea riscurilor inutile și va căuta 

întotdeauna să diminueze orice  riscuri potențiale ocazionate de activitățile sale. 

Solicită angajaților și partenerilor  de afaceri să evite consumul de alcool, droguri sau 

a altor substanțe care pot avea  un impact negativ în activitatea acestora sau îi pot 

expune unor pericole pe ei sau pe alții dar și bunurile materiale ale GreenGold Grup.  

Diversitate și tratament egal  

GreenGold Group încurajează diversitatea și îi tratează pe toți în mod egal. Are  

convingerea că printr-o diversitate mai mare de abordări, perspective și 

experiențe, organizatia poate deveni tot mai bună.  GreenGold Group îi tratează pe 

toți în mod egal  indiferent  de  etnie,  religie,  opinii  politice,  sex,  vârstă,  origine,  

limbă,  orientare  sexuală, stare civilă sau eventuale schimbări ierarhice. Deoarece 

aplică acest  principiu încă de la recrutare și pe perioada angajării, așteaptă ca și 

partenerii de  afaceri să procedeze similar.  

Agresiunea și hărțuirea  

GreenGold Group aplică o politică de toleranță-zero pentru hărțuire și agresiune.  

Nimeni nu va fi hărțuit sau agresat la locul de muncă. În același timp, GreenGold  

Group nu tolerează nici hărțuirea pasivă, imaginile obscene, textele sau glumele  cu 

conținut ofensator. GreenGold Group încurajează ca toti angajatii să anunțe  imediat 

conducerea dacă se produc evenimenee de acest gen.  

Bunuri (active)  

GreenGold Group gestionează toate activele forestiere cu respect pentru natură și 

în conformitate cu cele mai bune practici ale  gestionării durabile a pădurii.  Utilizează  

bunurile  și  resursele  doar  în  scopul realizarii activitatilor organizatiei..  GreenGold  

Group  protejează și monitorizează bunurile proprii și nu le va folosi niciodată în 

scopuri  ilegale,  neetice  sau  pentru  sprijinirea  unui  program  politic.  Aceasta  

include  imobilizările    necorporale, informațiile    comerciale, facilitățile,    clădirile    

și  echipamentele de birou.  

 



 

2. Rolul GreenGold Group ca partener de afaceri  

Anticorupția  

Angajații GreenGold Group nu pot accepta implicarea în darea sau luarea de mită și 

nu vor participa la nicio activitate comercială care implică corupție de orice fel.  

GreenGold Group  nu  tolerează  nici o  formă  de  corupție.  Angajații  nu  pot  da,  

promite, oferi, solicita sau primi despăgubiri sau beneficii care intră în conflict cu  

legile aplicabile, bunele practici comerciale sau care pot afecta sau pot fi considerate 

a influența obiectivitatea luării deciziilor. Toate problemele legate de cadouri,  

ospitalitate și alte beneficii trebuie tratate în mod deschis, echilibrat și responsabil.  

 

Transparența  

GreenGold Group valorizează   abordările   deschise   și   transparente.   Grupul  

încurajează angajații să discute in mod deschis intre ei despre activitatile profesionale 

zilnice, rezultatele acestora si investițiile planificate si in acelasi timp să mentină un 

dialog constructiv cu părțile interesate .  Este  responsabilitatea  GreenGold Group 

să furnizeze permanent acționarilor informații corecte și reale.  

 

Taxe, impozite și combaterea spălării banilor  

GreenGold Group trebuie să respecte legile și reglementările aplicabile privind  

măsurile fiscale și impotriva spălării banilor. Angajații nu trebuie să accepte, să susțină 

sau să faciliteze orice încălcare a reglementărilor privind impozitarea și spălarea  

banilor. Circumstanțele considerate suspecte includ propunerile partenerilor pentru  

plățile în numerar sau în monede atipice, propuneri de afaceri nejustificate, foarte  

complexe sau ce vizează implicarea unor țări care nu au nici un fel de legătură cu  

tranzacția propriu zisă.  

Vânătoarea  

Activitatea  de  vânătoare  în  suprafețele  GreenGold  Group  se  desfășoară  în 

conformitate cu obiectivele pe termen lung din silvicultură și conservarea naturii, 

menținând  populații  viabile  de  vânat  în  echilibru  cu  diversitatea  biologică  și 

producția silvică.  

Vânătoarea este organizată ca o măsură de protecție a faunei cinegetice și conform 

legislației din Romania, este atributul unei terțe părți. GreenGold Group nu permite 

organizarea partidelor de vânătoare în termeni de ospitalitate pentru angajați, 

investitori sau diverși furnizori.  

 

Achiziții la prețuri corecte  

GreenGold  Group  aplică  standarde  ridicate  de  etică  în  afaceri. La  achiziția  de  

bunuri, GreenGold Group pune accent pe utilizarea eficientă a resurselor și a  

capitalului    fără    compromiterea    standardelor    sale    de    etică    în    afaceri.  

GreenGold Group nu trebuie să inducă în eroare părțile interesate - acționari, 

furnizori, vânzători sau alți parteneri de afaceri - atunci când achiziționează active.  

GreenGold Group se asigură, de asemenea, că nu există forme de corupție sau  



 

malpraxis, de-a lungul lanțului valoric, prin înlocuirea oricărui partener de afaceri  

care nu respectă standardele sale ridicate de etica în afaceri. GreenGold Group 

respectă întotdeauna regulile și reglementările locale și va fi asociat exclusiv cu  

parteneri de afaceri autorizați.  

 

 

3. Politica GreenGold Group de administrare a pădurilor  

 

Administrarea pădurilor  

Obiectivul   GreenGold   Group   in administrărea   pădurilor   este   de   a  maximiza 

randamentul  portofoliului  său  forestier  și  de  a  obține  posibilitati de recoltare  

anuale  sustenabile  și stabile, generatoare de venituri predictibile în timp. Lucrând 

cu un activ natural, care influenteaza colectivitatile locale, GreenGold Group 

recunoaște importanța  sustenabilității sociale și de mediu, pe fondul respectării 

cadrului legal local în  colaborare cu autoritățile.   GreenGold   Group   este   construit   

ca   o   structură corporativa   "evergreen", menită a se mentine pe durata a   mai  

multor  generații  și  ca  atare, acționează pe termen lung.  

 

Certificarea forestieră  

Toate pădurile GreenGold Group vor fi certificate, la standardele organismelor de   

certificare forestieră FSC® sau PEFC®, în termen de 12-18 luni de la data achiziției.  

Certificările oferă garanția că activele forestiere ale GreenGold Group sunt   

gestionate atât în concordanță cu legislația locală dar și cu standardele   

FSC® sau PEFC®.         

Suprafețe cu valoare ridicată de conservare  

În mod obișnuit nu se achiziționează suprafețe cu valoare ridicată de conservare.   

Dacă totuși în administrarea GreenGold Group intră astfel de suprafețe, acestea  

vor fi excluse de la gestionarea comercială. În același timp, (dacă  

există) planurile de management specifice zonelor cu valoare de conservare vor fi   

aplicate și incluse în amenajamentele pădurilor GreenGold Group.  

 

Amenajarea pădurilor  

Planurile de amenajare a pădurilor (amenajamentele), deși nu sunt întotdeauna  

impuse   de   legislația   locală,   trebuie   întocmite   pentru   fiecare   proprietate  

achiziționată. Acestea trebuie realizate cu specialiștii de profil  cu prestigiu și vor 

include atât aspectele comerciale cât și cele de conservare a naturii in scopul  

administrării durabile a pădurilor. Planurile prevăd toate acțiunile de gestionare  a 

pădurilor pentru o perioadă de 10 ani și trebuie actualizate periodic.  

 

Schimbările   climatice   și   adaptabilitatea      pădurilor   GreenGold   Group 

 GreenGold Group este conștient de schimbările climatice și de riscurile inerente. 

Riscurile  în  creștere  de  secetă,  inundații,  incendii  și  atacuri  de  insecte  sunt 



 

monitorizate permanent. GreenGold Group achiziționează portofolii de proprietăți 

diversificate, care conțin o mare varietate de specii localizate diferit din punct de 

vedere geografic.  Aceasta  abordare  oferă  o  asigurare  naturală împotriva 

eventualelor efecte negative ale schimbărilor climatice. GreenGold Group valorizează 

în mod conștient adaptabilitatea naturală a pădurilor folosind un management apropiat 

de natură pentru toate proprietățile sale.  

 

 

4. Politica GreenGold Group privind recoltarea masei lemnoase  

 

Standard pentru recoltarea materialului lemnos  

Toate activitățile ce vizează recoltarea  masei lemnoase ale GreenGold Group se  

conformează cel puțin cu legislația locală, până la obținerea certificării FSC® sau   

PEFC® a pădurilor. Certificarea va stabili locațiile și mărimea suprafețelor de  pădure 

excluse de larecoltare . Protejarea cursurilor de apă, precum și a eventualelor  vestigii 

arheologice și culturale este întotdeauna o prioritate în toate suprafețele  afectate de 

lucrări de recoltare.  

 

Recoltarea lemnului de catre cumpărător  

În general, la vânzarea lemnului, recoltarea acestuia cade în sarcina cumpărătorului 

și se efectuează  în  conformitate  cu  contractele  agreate  și    standardele  FSC®  

sau PEFC®.Cumpărătorul    este    responsabil    de    respectarea    cadrului legal,    

a standardelor de securitate și sănătate în muncă stabilite de GreenGold Group dar 

și de standardele certificării forestiere aplicabile pe durata recoltării.  

Personalul de teren al GreenGold Group monitorizează in mod obligatoriu activitatea 

de recoltarea a lemnului  pentru a se asigura de respectarea prevederilor contractuale.  

 

Recoltarile definitive și răriturile comerciale  

Recoltarile definitive se execută la finalul unui ciclu de productie al unei parcele 

de  pădure cu respectarea, cel puțin , a prevederilor legale specifice.  

Rariturile se execută o dată sau de mai multe ori pe durata unui  ciclu de productie.  

Scopul rariturilor este de a facilita atingerea celei mai mari valori  comerciale 

posibile a unei parcele de padure la încheierea unui ciclu de productie. Aceasta 

inseamna  obținerea unor  arbori de viitor de o calitate superioară ,  cu un procent 

ridicat de lemn pentru utilizari superioare , ex. cherestea, cu favorizarea speciilor 

forestiere cu cea mai  mare valoare comercială.  

În  același  timp  GreenGold  Group  urmărește  și  respectarea  standardelor  de  

certificare  forestieră  FSC®  sau  PEFC®  referitoare  la  compozitia speciilor,  

prezența lemnului uscat, etc.  

 

 

 



 

5. Politica GreenGold Group privind vânzările de lemn  

 

Vânzările de lemn  

În general, GreenGold Group vinde lemnul pe picior (arbori “ în piciorare” din 

pădure).  GreenGold Group nu are echipe proprii pentru recoltarea lemnului.  

Ca urmare, cumpărătorul este responsabil de recoltarea lemnului în conformitate cu  

prevederile contractelor de vânzare agreate ce descriu termenii comerciali și de ordin  

tehnic dar și prevederile referitoare la securitatea și sănătate în muncă sau la cele de  

mediu specifice vânzărilor pe picior. Oferta de lemn este transmisă unei game largi 

de potențiali cumpărători în intenția obținerii celor mai bune preturi posibile. Această 

abordare implică adesea vanzarea prin licitație. GreenGold Group va pastra 

documentațiile detaliate ale vânzărilor de  lemn și ale licitațiilor organizate. 

 

Cumpărătorii de lemn  

GreenGold Group urmărește întotdeauna o evaluare adecvată a noilor cumpărători 

de  

lemn și vizează doar firme care:  

 Nu sunt în insolvență ;  

 Sunt respectabile și recunoscute pe piața lemnului ;  

 Furnizează documentații pertinente referitoare la gestiunea lucrărilor de   

exploatare și conformitatea respectării legislației specifice (legate de securitate și  

sănătate în muncă, mediu, relații fiscale și de muncă) dar și a standardelor de  

certificare forestieră FSC® sau PEFC® ;  

 Asigură condiții de muncă sigure și plătesc echitabil și corect salariile 

angajaților  

și/sau subcontractorilor ;  

 

Contractele de vînzare lemn  

Fiecare vânzare de lemn se face în baza unui contract. De regulă, GreenGold Group   

utilizează  propriul  contract  cadru  de  vânzare  lemn  însă,  în  baza  unei  

evaluări   

adecvate, poate accepta și modele de contracte propuse de cumpărător.  

Contractul de vânzare lemn trebuie să includă următoarele:  

 Informații referitoare la prețul pe metru-cub convenit;  

 Prevederi referitoare la calitatea lemnului;  

 Modalități de plată;  

 Instrucțiunile GreenGold Group specifice exploatării lemnului legate de   

calitate, protecția mediului și respectarea standardelor certificării FSC® sau PEFC®;  

 

Contractele de vânzare lemn trebuie aprobate de administratorii locali ai pădurilor. 
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