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În ultimele săptămâni, mass-media  a preluat discursul unor reprezentanți ale ONG-urilor sau 

al unor concurenți ai Holzindustrie Schweighofer, acuzând compania de acțiuni ilegale, lobby 

sau presiuni asupra autorităților române. Chiar dacă nu este în politica noastră de a fi mereu 

prezenți în spațiul public cu comunicări, de această dată acuzațiile au mers prea departe și 

considerăm important să vă facem cunoscut punctul nostru de vedere.   

 

În procesul de achiziție a buștenilor respectăm întotdeauna legile și reglementările în 

vigoare. De altfel, cadrul juridic al țărilor în care ne desfășurăm activitatea stă întotdeauna la 

baza funcționării Holzindustrie Schweighofer. Activitatea de exploatare a pădurilor este  

reglementată prin lege pe baza unui plan de management stabilit pentru 10 ani și a 

monitorizării efectuate de către autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură 

prin intermediul Comisariatelor de Regim Silvic și Cinegetic (CRSC). Potrivit EUROSTAT, în 

România se recoltează aproximativ 50% din creșterea anuală a pădurilor, ceea ce o 

poziționează pe locul al 7-lea din 25 în clasamentul țărilor membre ale Uniunii Europene.

  

 
 



Holzindustrie Schweighofer nu taie bușteni din păduri (acest lucru intră în atribuțiile 

companiilor de exploatare a masei lemnoase), nu transportă bușteni (acest lucru ține de 

competența companiilor de transport), dar cumpără bușteni livrați la poarta unităților sale 

de producție. Conform legislației în vigoare, orice livrare trebuie să provină din exploatări 

legale și fiecare furnizor se angajează în acest sens în fața noastră prin contract. În plus, 

proveniența legală trebuie dovedită cu documente relevante pentru fiecare livrare în parte.  

Aceste obligații sunt asumate de către furnizori, aceștia fiind singurii responsabili pentru 

proveniența materiei prime și pentru serviciile furnizate către Holzindustrie Schweighofer.  

Holzindustrie Schweighofer nu tranzacționează sub nicio formă lemn neprelucrat, ci este 

cumpărător și prelucrător. O parte importantă din cantitatea de lemn neprelucrat (buștean 

de rășinoase) cumpărată de către compania noastră, respectiv 1,2 milioane mc,  provine din 

importuri. În plus, Holzindustrie Schweighofer nu exportă bușteni; noi prelucrăm lemnul în 

România și exportăm produse finite și semifinite.  

România are 6 milioane de hectare de terenuri forestiere. Dintre acestea,  2 milioane de 

hectare sunt păduri de rășinoase. Volumul total exploatat în România este de 19 milioane 

mc pe an, din care 8 milioane mc sunt bușteni de rășinoase (date INSSE). După deschiderea 

unității de producție de la Reci, Holzindustrie Schweighofer va cumpăra și prelucra bușteni 

de rășinoase în volum de 2,3 milioane mc lemn de origine românească și 1,2 milioane mc de 

lemn provenit din import. Astfel, volumul total de buștean de rășinoase achiziționat  de  

Holzindustrie Schweighofer din fondul forestier românesc, va fi de 29%. Aceasta este o 

confirmare suplimentară a faptului ca Holzindustrie Schweighofer nu se opune Codului Silvic 

ci  interferenței acestuia în dezvoltarea afacerilor societăților comerciale private.  

Noi considerăm că limitarea liberei circulații a mărfurilor este împotriva abordărilor stabilite 

de către Uniunea Europeană. Codul Silvic are rolul de a reglementa gestionarea responsabilă 

și durabilă a pădurilor din România. Aspecte privind concurența nu își au locul în Codul Silvic. 

În plus, la solicitarea noastră, Consiliul Concurenței  a confirmat faptul că o astfel de limitare 

este contrară dreptului concurenței în România și Europa, precum și liberei circulații a 

mărfurilor. 

Holzindustrie Schweighofer va sprijini orice măsură care contribuie la protejarea resurselor 

forestiere și la limitarea comportamentului  ilegal sau iresponsabil  în acest sens. Încă de la 

începutul acestui an, am implementat mai multe politici comerciale menite să evite orice 

implicare accidentală a companiei noastre în situații legal incerte: am interzis orice achiziție 

de bușteni din parcuri naționale, chiar daca proveniența lor este legală (există zone în 

parcurile naționale în care exploatarea masei lemnoase este legală). Am inclus în contractele 

noastre de achiziție o clauză de reziliere în cazul în care furnizorul  are o sentință definitivă 

privind activități  ilegale.  

În privința acuzațiilor exprimate public recent,  Holzindustrie Schweighofer  va demara o 

anchetă internă și va lua decizii în consecință. Toate persoanele implicate în procesul de 

achiziție sunt obligate să semneze pe proprie răspundere faptul că vor respecta normele de 



conduită internă. Compania noastră nu va tolera comportamentul inadecvat al angajaților 

săi.  

 

Holzindustrie Schweighofer îndeplinește toate cerințele legale impuse de către statul român. 

Mai mult decât atât, suntem certificați FSC (Forest Stewardship Council) și PEFC (Programme 

for the Endorsement of Forest Certification) și suntem monitorizați permanent de către 

auditori independenți care țin evidența stocurilor de materie primă prelucrată în fabricile 

noastre și verifică legalitatea provenienței materiei prime prelucrate în unitățile noastre de 

producție. 

 

Holzindustrie Schweighofer susține orice acțiuni oficiale și juridice îndreptate către protecția 

resurselor naturale, în special către protecția pădurilor.  

 

Holzindustrie Schweighofer  este parte a holdingului austriac privat Schweighofer Group, ce 

activează în industria prelucrării lemnului de peste 400 de ani. Principalele sale afaceri sunt în 

domeniile de: prelucrare și procesare a lemnului - mai mult de  70% din cantitatea totală de 

cherestea fiind procesată și transformată de angajații români în produse de înaltă calitate; 

producția de energie regenerabilă din biomasă; administrarea pădurilor; imobiliare; afaceri 

hoteliere.  

Nu în ultimul rând, compania Holzindustrie Schweighofer este implicată constant și 

consistent în acțiuni sociale în România și în alte țări. La nivelul anului 2014, compania avea 

2.500 de angajați în unitățile de producție din România, iar în 2015 acestora li se vor adăuga 

alți 650 de angajați de la noua fabrică de prelucrare a lemnului de la Reci, în Covasna, 

ajungând astfel la un total de peste 3.000 de locuri de muncă create direct și generând, 

indirect, peste 10.000 de locuri de muncă.  

În perioada 2002-2015, Holzindustrie  Schweighofer a investit în România 778 de milioane de 

euro,  din care 166 de milioane de euro în ultimii doi ani.  În 2013, contribuția totală a 

companiei la bugetul statului a fost de 125 de milioane de lei.  

 
 

Mai multe detalii despre activitatea companiei pe www.schweighofer.ro. 

Pentru alte informații suplimentare vă rugăm contactați: 

 

S.C. Holzindustrie Schweighofer S.R.L.  

Mădălina Mărtinaș, +40 230 207 385, madalina.martinas@schweighofer.ro 

Strada Austriei Nr.1, 725400 Rădăuți, România 

 

 

http://www.schweighofer.ro/

