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Explicarea lanţului nostru de aprovizionare cu lemn
În luna iulie 2018, Agenţia de Investigaţii de
Mediu (EIA)1, a publicat un raport în care se
punea la îndoială arhitectura sistemului de
securitate pentru lanţul de aprovizionare al
companiei Holzindustrie Schweighofer.
Raportul pune sub semnul întrebării
transporturile de masă lemnoasă efectuate
prin intermediul depozitelor.
Raportul precizează:
„Agenţia de Investigaţii de Mediu (EIA) a
aflat că gigantul austriac Holzindustrie
Schweighofer (Schweighofer) încă se
aprovizionează cu lemn din parcurile
naţionale din România, în ciuda faptului că,
de cinci ani, societatea s-a angajat public să
nu se mai aprovizioneze din aceste zone.
Schweighofer încă achiziţionează aproape
jumătate din volumul de lemn din România
pe care îl procură prin terţe părţi, din
depozite. Pentru acest lemn lipsește
trasabilitatea până la pădure și compania
nu poate exclude lemnul provenit din surse
ilegale, parcuri naţionale sau alte arii
protejate.”
În documentul de faţă, explicăm arhitectura
sistemului de securitate pentru lanţul de
aprovizionare al companiei Holzindustrie
Schweighofer și sistemul de verificare al
originii (due diligence) și vom aduce dovezi
în ceea ce privește afirmaţiile menţionate
mai sus.

https://content.eia-global.org/posts/documents/000/000/763/original/
EIA_Romania_2018_Final_EN-web.pdf?1531791813

1

Este interzis ca în lanţul de aprovizionare
al companiei să intre lemn provenit din
surse incerte sau din parcuri naţionale
Holzindustrie Schweighofer, una dintre cele
mai mari companii de prelucrare a lemnului
din Europa, cu trei fabrici de cherestea și
două fabrici de panouri din lemn masiv în
România și una în Germania, a introdus încă
din ianuarie 2017 un plan extensiv de
acţiune pentru o industrie sustenabilă a
lemnului. Compania nu efectuează
activităţi de exploatare forestieră, ci doar
achiziţionează materia primă de la furnizori
autorizaţi și care acţionează în concordanţă
cu legislaţia în vigoare. Mai mult, compania
și-a luat angajamentul voluntar să nu
prelucreze lemn provenit din parcurile
naţionale din România. Acest angajament
include zonele tampon ale parcurilor
naţionale în care, prin lege, sunt permise
activităţi de recoltare. Holzindustrie
Schweighofer a investit peste 1 milion de
euro în arhitectura de securitate a lanţului
de aprovizionare, pe care compania o
îmbunătăţește în mod continuu prin
consultarea cu publicul și organizaţiile de
mediu.
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Livrări de lemn direct din pădure și livrări
prin intermediul depozitelor
Sistemul due diligence al Holzindustrie
Schweighofer este eficient atât pentru
livrările de lemn efectuate din pădure, de la
locul de recoltare până la fabrici, cât și
pentru lemnul care ajunge mai întâi în
depozite și ulterior este livrat către fabricile
companiei. Activităţile sectorului forestier,
de exploatare dar și de prelucrare,
angajează în mod direct 57.000, respectiv
71.000 de persoane, dar numărul locurilor
de muncă create și menţinute în mod
indirect este mult mai mare, datorită
efectului multiplicator asupra economiei2.
Depozitele de lemn în România
În industria de prelucrare a lemnului,
depozitele sunt folosite drept platforme în
care lemnul recoltat este sortat pe categorii
calitative și dimensionale și apoi livrat
diverșilor clienţi. Activitatea depozitelor
este legală și este reglementată prin lege.
Depozitele de lemn sunt autorizate și
controlate de autorităţile statului, intrarile
și iesirile de material lemnos fiind
consemnate în SUMAL – aplicaţia de stat de
urmărire a circulaţiei lemnului din România.
Unul dintre principiile politicii de
aprovizionare cu masă lemnoasă3 a
Holzindustrie Schweighofer este acela de a
se asigura că lemnul din parcurile naţionale
nu este amestecat cu lemnul pe care
societatea îl achiziţionează din aceste
depozite.
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Holzindustrie Schweighofer dispune de un
sistem due diligence bine conceput pentru
aceste depozite:
▪ Fiecare furnizor trebuie să comunice toate
sursele de aprovizionare cu lemn, inclusiv
actul de punere în valoare (APV). Aceasta
înseamnă că fiecare furnizor trebuie să
poată demonstra cu exactitate din ce
partidă este furnizat lemnul. De îndată ce
specialiștii în lanţul de aprovizionare
primesc informaţiile că într-un depozit se
comercializează lemn din parcurile
naţionale (ceea ce este legal pentru lemn
care provine din zonele tampon ale
acestora), compania implementează
măsurile de care dispune pentru
excluderea lemnului provenit din parcurile
naţionale din lanţul său de distribuţie
(separarea fizică a lemnului, care poate
merge până la excluderea furnizorului din
lanţul de aprovizionare.)
▪ Operatorul depozitului poate furniza lemn
către Holzindustrie Schweighofer în
perioada de „suspendare” dacă deţine alte
locaţii de recoltare din afara Parcurilor
Naţionale sau dacă livrările se efectuează
direct la fabricile companiei și sunt
monitorizate prin Timflow.
▪ De altfel, toate livrările de buștean dintr-un
depozit către fabricile Holzindustrie
Schweighofer
sunt
de
asemenea
monitorizate utilizând sistemul Timflow.
Furnizorii companiei sunt informaţi că
Holzindustrie Schweighofer nu acceptă
lemn din Parcurile Naţionale. Acest lucru
este stipulat în mod special în contractele
de achiziţii. Toate livrările sunt verificate în
mod
constant
pentru
a
asigura
conformitatea cu această prevedere.

PWC (2016): Impactul economic al industriei lemnului în România; sumar pagina 28
https://www.schweighofer.at/fileadmin/files/all/Purchase/Timber_Sourcing_Policy_RO.pdf

3
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SISTEMUL SCHWEIGHOFER PENTRU DEPOZITE
IMPLEMENTAREA POLITICII PRIVIND PARCURILE NAŢIONALE
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Alte informaţii importante referitoare la acest aspect:
▪ Politica „Zero Lemn din Parcurile Naţionale” este parte a
politicii de aprovizionare a Holzindustrie Schweighofer și
este publicată pe www.schweighofer.at;
▪ Toate contractele de achiziţie și declaraţiile furnizorilor
conţin o clauză obligatorie privind respectarea acesteia;
prin semnarea contractului, furnizorul este de acord să
respecte această clauză și să nu livreze lemn din
Parcurile Naţionale și din zonele tampon ale acestora;
▪ Furnizorii sunt suspendaţi în cazul în care nu respectă
politica de aprovizionare a companiei;
▪ Fiecare camion care livrează lemn la fabricile de
cherestea din România este echipat cu un dispozitiv
pentru monitorizare GPS prin aplicaţia Timflow, care
demonstrează locul exact de încărcare și ruta urmată de
camion până la poarta fabricii. Rezultatele sunt
accesibile public pe www.timflow.com;
▪ Politica porţilor deschise pentru organizaţiile
non-guvernamentale: în conformitate cu angajamentul
său de a comunica transparent, Holzindustrie
Schweighofer a implementat politica porţilor deschise
pentru organizaţii non-guvernamentale;
▪ Consultare îmbunătăţită: Holzindustrie Schweighofer
este în contact cu organizaţiile non-guvernamentale de
mediu și ia în serios toate criticile și opiniile primite.
Pe lângă sistemul de verificare al originii lemnului și
arhitectura de securitate, fabricile Holzindustrie
Schweighofer au făcut obiectul a 11 controale pentru
verificarea respectării Regulamentului European privind
Lemnul (EUTR). Autorităţile au verificat dacă Holzindustrie
Schweighofer pune pe piaţa unică europeană doar lemn
recoltat legal. Toate cele 11 controale efectuate la unităţile
Holzindustrie Schweighofer au demonstrat că fabricile
societăţii respectă întru totul EUTR.
Pagina 5
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În plus, este important să subliniem că:
▪ Holzindustrie Schweighofer prelucrează
doar lemn de rășinoase; multe dintre cele
mai preţioase păduri primare românești
sunt păduri de foioase sau mixte;

lor eficientă și pe termen lung. Un astfel
de proiect este dezvoltarea unei
metodologii bazată pe imagini din satelit,
care să identifice arii din România cu
potenţiale păduri virgine, ca o bază pentru
o activitate ulterioară de desemnare pe
teren. Proiectul a fost desfășurat de
GRAS – Global Risk Assessment Services
GmbH (www.gras-system.org).

▪ Holzindustrie Schweighofer prelucrează
buștean cu un diametru mediu de 23 cm
la mijlocul piesei; lemnul gros, provenit
din păduri virgine, nu poate fi prelucrat de
Holzindustrie Schweighofer;
▪ Holzindustrie
Schweighofer
achiziţionează, la momentul actual,
aproximativ 6,5% din volumul de lemn
recoltat anual din pădurile României;
▪ Holzindustrie Schweighofer importă din
Europa la momentul actual până la 70%
din volumul total de lemn pe care îl
prelucrează în fabricile sale din România.
▪ Conform statisticilor publicate de către
Institutul Naţional de Statistică4 și FAO5,
stocul de masă lemnoasă și suprafaţa
pădurilor României se află într-o creștere
continuă. Campania EIA care afirmă
continuu contrariul este iresponsabilă.
▪ Pădurile virgine din România sunt
ameninţate; Holzindustrie Schweighofer
împărtășește aceste preocupări ale
organizaţiilor
non-guver-namentale
românești și străine și sprijină proiectele
pentru
a
accelera
procesul
de
cartografiere pentru a facilita prezervarea

Trebuie menţionat faptul că, până în
prezent, Holzindustrie Schweighofer este
singura companie din sectorul prelucrării
lemnului de rășinoase de la care EIA solicită
trasabilitate fizică completă. Toate
invitaţiile către EIA, de a vizita unităţile
noastre pentru a se convinge la faţa locului
despre eficienţa măsurilor de securitate și
cele de diminuare a riscului implementate
la Holzindustrie Schweighofer, au rămas
fără răspuns. Reiterăm această invitaţie și
sperăm să avem o discuţie constructivă cu
privire la acuzaţiile nejustificate.
În afară de faptul că rămânem deschiși la
opiniile părţilor interesate, răspundem
detaliat în paginile următoare acuzaţiilor
din raport, pentru a întări încrederea
clienţilor noștri și a tuturor persoanelor
interesate în corectitudinea și legalitatea
activităţilor Holzindustrie Schweighofer.

http://apepaduri.gov.ro/wp-content/uploads/2014/07/Raport-starea-pa%CC%86durilor2016.pdf; http://www.insse.ro/cms/ro/content/statistica-activităţilor-din-silvicultură-în
-anul-2017; http://www.roifn.ro
5
http://www.fao.org/3/a-i4808e.pdf
4
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Lemn ilegal vs. lemnul tăiat ilegal –
o chestiune de terminologie
Raportul EIA se referă de mai multe ori la lemn „ilegal". Acest lucru
dă impresia că lemnul este în fiecare caz lemn recoltat ilegal și, în
mod automat, legat de activităţi penale.
Legislaţia în domeniul forestier este extrem de strictă și prevede
pedepse substanţiale. Mai mult, exploatarea lemnului este vizata și
de prevederi ale legislaţiei de siguranţă naţională.
Exemplul A:
Volumul de lemn pe un camion trebuie să
se situeze într-un interval de toleranţă de
2%6 – determinat după recepţia acestuia și
comparaţia cu volumul avizat. Această
toleranţă este foarte mică având în vedere
condiţiile logistice și de mediu în care se
măsoară lemnul la locul de încărcare, în
mod manual, folosind clupele forestiere.
Dar, în cazul unor greșeli, întreaga
încărcătură este considerată ,,ilegală". În
Europa nu există decât o ţară care să
pedepsească astfel de devieri.

Exemplul B:
Pentru fiecare partidă, platforma primară
de încărcare a buștenilor este predefinită
cu luni, sau chiar cu ani în avans. Însă,
condiţiile meteorologice și rutiere (de
exemplu, zăpada) împiedică uneori
camionul să ajungă la aceste locuri de
încărcare predefinite. Dacă firma de
exploatare ar folosi tractoare și cai pentru a
trage buștenii într-un loc de încărcare mai
ușor accesibil pentru camioane, întregul
volum de lemn ar fi considerat „ilegal”.

În ambele cazuri, pădurea este nevătămată. Nu a suferit nicio
pagubă. Activitatea de exploatare a fost autorizată și corectă. Dar
legea românească ar permite chiar confiscarea întregului volum de
lemn ilustrat în exemplele A și B.
Terminologia juridică din România nu face diferenţa între activităţile
„penale” (cum ar fi tăierea ilegală, furtul lemnului sau deteriorarea
mediului) și simple erori umane sau formale care nu cauzează
daune.

în funcţie de numărul de piese, piese intervalul de toleranţă poate fi extins la +/-3% sau +/-4%

6
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Afirmaţia EIA
În timp ce mulţi cumpărători din Europa au încetat să
achiziţioneze produse de la Schweighofer, cumpărătorii
japonezi, care angrenează aproximativ jumătate din
exporturile companiei Schweighofer, continuă să
alimenteze fenomenul tăierilor ilegale prin achiziţiile în curs
de desfășurare de la Schweighofer.
REALITATEA
Holzindustrie Schweighofer se distanţează de orice formă
de activitate privind tăierile ilegale efectuate de către
firmele de exploatare. Compania nu încurajează și nici nu
acceptă astfel de practici.
Mulţi dintre clienţii noștri și alte părţi interesate au
discutat cu noi despre acuzaţiile formulate de EIA. Am
invitat toţi clienţii noștri să viziteze fabricile noastre și am
stabilit o politică a porţilor deschise, care permite
organizaţiilor non-guvernamentale să efectueze inspecţii7
neanunţate. Până în prezent, EIA nu a acceptat această
invitaţie. Cu toate acestea, am primit mulţi clienţi din Asia,
Europa și America în fabricile noastre și le-am arătat
sistemul due diligence pe care l-am implementat. Toţi
vizitatorii noștri și-au exprimat aprecierea faţă de măsurile
implementate și au păstrat relaţiile de afaceri cu noi.
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Inspecţia face obiectul unei proceduri de acreditare din partea conducerii activităţilor de
conformitate la Grupul Schweighofer

7
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Afirmaţia EIA
Cheresteaua de la Schweighofer concurează în mod direct
cu chiparosul japonez pe piaţa construcţiilor de case, dar
cheresteaua importată de la Schweighofer este mai ieftină,
în parte, din cauza tăierilor ilegale.
REALITATEA
Holzindustrie Schweighofer se opune ferm acestui
argument și afirmă în mod clar faptul că societatea nu
operează cu lemn tăiat ilegal.
În plus, datele privind situaţia pieţei din Japonia arată că
afirmaţia EIA este inexactă. Produsele din lemn din
România sunt vândute la un nivel premium în Japonia, în
comparaţie cu produsele autohtone8. Acest lucru se
datorează proprietăţilor mecanice mai bune pe care le au
speciile lemnoase europene și proceselor noastre de
producţie eficiente și orientate către calitate, urmând
abordarea „perfecţiunii în cherestea”. În plus, datorită
condiţiilor de pe piaţa lemnului din România, materia
primă de aici este una dintre cele mai scumpe din întreaga
Europă.

8

Consultaţi, de exemplu, Japan Lumber Market No 723 publicat de Japan Forest Products Journal
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Afirmaţia EIA
Pădurile din România au suferit mai bine de un deceniu de
gestionare defectuoasă și neglijenţă, pentru a alimenta
cererea externă de lemn ieftin.
REALITATEA
Conform statisticilor publicate de Institutul Naţional de
Statistică9 și de Organizaţia pentru Alimentaţie și
Agricultură a Naţiunilor Unite (FAO)10, suprafaţa
împădurită a României este în creștere. Drept urmare, EIA
nu specifică ce se înţelege prin „suferinţă”.
Holzindustrie Schweighofer se angajează să protejeze
pădurile cu valoare ridicată de conservare și susţine acest
lucru. Suntem prima companie din România care a exclus
din lanţul său de aprovizionare lemnul provenit din
Parcurile Naţionale chiar dacă recoltarea din zonele
tampon ale acestora este legală. Considerăm un lucru
pozitiv faptul că și alte companii internaţionale s-au
angajat să ne urmeze exemplul.
Implementarea Timflow (sistemul GPS de trasabilitate a
lemnului folosit doar de Holzindustrie Schweighofer în
România) semnalează transporturile de buștean care au ca
puncte de plecare Parcurile Naţionale. Mai mult,
Holzindustrie Schweighofer susţine iniţiativa „Pădurea de
Mâine”11, care sprijină reîmpădurirea terenurilor cu
dificultăţi de regenerare cu un milion de puieţi.

http://apepaduri.gov.ro/wp-content/uploads/2014/07/
Raport-starea-pa%CC%86durilor-2016.pdf;
http://www.insse.ro/cms/ro/content/statistica-activit%C4%83%C5%A3ilor-din-silvicultur
%C4%83-%C3%AEn-anul-2017; http://www.roifn.ro
10
www.fao.org/3/a-i4808e.pdf
11
www.padureademaine.ro
9
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Afirmaţia EIA
În anul 2014, investigatori sub acoperire ai Agenţiei de
Investigaţii de Mediu (EIA) s-au întâlnit cu oficiali ai
Holzindustrie Schweighofer (Schweighofer), o companie cu
capital austriac care este cel mai mare procesator de lemn
din România. EIA a vrut să înţeleagă cum de exploatările
ilegale la scară largă, care au fost documentate de-a lungul
timpului atât de către media din România cât și de către
ONG-uri, au putut să continue neabătut, și unde au ajuns
marile cantităţi de lemn recoltat ilegal. Când EIA s-a oferit
să-i furnizeze companiei Schweighofer bușteni recoltaţi
ilegal, oficiali ai companiei au răspuns „nicio problemă” –
atât în cadrul a două întâlniri faţă în faţă cât și prin email.
REALITATEA
Holzindustrie Schweighofer a desfășurat o anchetă
internă12 și respinge cu fermitate această afirmaţie.
Înţelegerea noastră este că videoclipul a fost editat în mod
intenţionat, în așa fel încât să sugereze un comportament
vinovat. Și la această dată EIA refuză să dea publicităţii
versiunea completă (needitată) a filmării.

Managerul acuzat a fost suspendat imediat. În ciuda faptului că nu s-au găsit probe
care să dovedească încălcări ale legii, Holzindustrie Schweighofer s-a despărţit în cele din
urmă de respectivul manager, pentru alte motive. Holzindustrie Schweighofer are în
evidenţele sale o declaraţie notarială certificată din partea managerului respectiv.

12
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Afirmaţia EIA
Compania a anunţat o serie de schimbări în politicile sale de
aprovizionare și și-a scăzut achiziţiile de bușteni din
România, de la 2,3 milioane de metri cubi în 2013 la 1,2
milioane de metri cubi în 2017.
REALITATEA
Este de remarcat că scăderea semnificativă a lemnului
achiziţionat din România nu este o consecinţă a
schimbărilor în politicile de aprovizionare ale Holzindustrie
Schweighofer, ci este de fapt un rezultat al creșterilor
masive ale preţurilor și a disponibilităţii scăzute a lemnului
pe plan local, generate de preţurile de pornire foarte mari
stabilite pentru licitaţiile publice organizate de către stat.
În acest moment, până la 70% din lemnul procesat de
Holzindustrie Schweighofer în România este achiziţionat
din alte ţări europene.
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Afirmaţia EIA
În mai 2018, Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de
Criminalitate Organizată și Terorism a percheziţionat
fabricile de cherestea și furnizori ai Schweighofer, acuzând
angajaţi ai Schweighofer că fac parte dintr-o reţea de
criminalitate organizată care obţine lemn ilegal și au
cauzat statului român prejudicii de cel puţin 25 milioane de
Euro.
Aceste acţiuni au creat un moment de respiro pentru
pădurile din România, însă impactul pe termen lung
rămâne incert. Investigaţia guvernului român este în
derulare, iar procurorii nu au formulat încă acuzaţii oficiale.
REALITATEA
Holzindustrie Schweighofer cooperează pe deplin cu
autorităţile, deoarece este în propriul său interes ca
lucrurile să se clarifice în cel mai scurt timp posibil. Până în
acest moment compania nu a fost pusă sub acuzare. Doar
câţiva angajaţi sunt suspectaţi de către autorităţi că ar fi
fost implicaţi în presupuse activităţi ilegale.
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Afirmaţia EIA
Importurile de lemn în România ale Schweighofer au
crescut semnificativ, la 1,6 milioane de metri cubi, în
principal din ţări vecine cu nivel ridicat de corupţie, inclusiv
Ucraina și Bielorusia, precum și din ţări cu zone mari de
habitate forestiere sensibile, precum Slovacia. Începând cu
anul 2016, guvernul României a redus gradul de
transparenţă și a eliminat date cheie din pagina de web și
aplicaţia mobilă Inspectorul Pădurilor.
REALITATEA
Toate livrările de buștean se supun sistemului de verificare
a originii lemnului al Holzindustrie Schweighofer. În
România, Holzindustrie Schweighofer a introdus Timflow
(monitorizare GPS) pentru a asigura transparenţa
completă a livrărilor și pentru a complementa sistemul
SUMAL implementat de autorităţi. Toate celelalte măsuri
de verificare a originii lemnului se aplică cu rigurozitate, în
toate regiunile din care se achiziţionează lemn. Aceste
măsuri se aplică, de asemenea, și ţărilor precum Slovacia
sau Ucraina; în Ucraina există o interdicţie la exportul de
bușteni de gater, ceea ce face imposibil importul de bușteni
din această ţară.
EIA menţionează reducerea gradului de transparenţă din
partea guvernului României și încearcă să creeze o asociere
înșelătoare între presupusa lipsă de transparenţă și
Holzindustrie Schweighofer. EIA ignoră faptul că, simultan
cu scăderea accesului publicului la datele din SUMAL13,
pagina de web www.timflow.com a Holzindustrie
Schweighofer a furnizat mai mult de 30.000 de seturi de
date de transport, care includ monitorizări GPS, fotografii
și informaţii detaliate cu privire la documentele de
transport.
Aceasta
poziţionează
Holzindustrie
Schweighofer ca un lider al trasabilităţii lemnului,
recunoscut, de altfel, de un alt ONG activ local (Agent
Green), care a plasat Holzindustrie Schweighofer pe primul
loc într-o comparaţie a sistemelor de securitate împotriva
tăierilor ilegale în Martie 201814.
Via www.inspectorulpadurii.ro
Detalii:
https://www.schweighofer.at/no_cache/en/press/news/detail/holzindustrie-schweighofer
-environmental-ngo-agent-green-acknowledges-quality-improvement.html
13

14
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Afirmaţia EIA
În România, Schweighofer și-a vândut o mare parte din
terenurile forestiere și majoritatea depozitelor de bușteni
pasând, prin urmare, responsabilitatea exploatării legale și
sustenabile din ce în ce mai mult către furnizori terţi.
REALITATEA
Pădurile deţinute de Grupul Schweighofer în România au
fost vândute ca strategie de afaceri. Ieșirea din rândul
proprietarilor nu a avut nicio consecinţă asupra
procedurilor due diligence ale Holzindustrie Schweighofer
în ceea ce privește aprovizionarea cu bușteni. Pentru toate
livrările pe care le acceptă, Holzindustrie Schweighofer
rămâne pe deplin răspunzătoare cu privire la dovedirea
legalităţii provenienţei și a exploatării lemnului.
Holzindustrie Schweighofer condiţionează toţi furnizorii să
se conformeze criteriilor stricte pe care le are politica sa de
aprovizionare.
Contrar afirmaţiei din raport, doar două depozite de
buștean au fost închise (nu vândute) în 2016 și 2017.
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Afirmaţia EIA
Un studiu știinţific din 2005 estima că în România se află două treimi din ultimele păduri
virgine din Europa, totalizând 300.000 de hectare. Analize mai recente sunt încă în derulare,
însă previziunile sunt pesimiste. Cercetătorii estimează că totalul în 2018 va fi mai aproape
de 100.000 de hectare. Recoltarea ilegală și necontrolată a jucat un rol major în aceste
scăderi – alimentate de o cerere de cherestea și de biomasă în Europa și în străinătate, fără
prea multe întrebări. Lipsa trasabilităţii în sectorul silvic din România înseamnă că, de fapt,
cumpărătorii din străinătate alimentează în continuare, fără să știe, distrugerea continuă a
ultimelor păduri virgine din Europa.
REALITATEA
EIA se referă la așa-zisul studiu PIN MATRA, care s-a făcut atât de autorităţi cât și de
ONG-uri (ex. WWF) în 2005.
Orice activitate de exploatare în arii PIN MATRA trebuie să fie precedată de o confirmare din
partea Gărzii Forestiere, cum că respectiva arie nu este o pădure virgină. Această procedură
este definită de lege15 și a prevenit dispariţia pădurilor virgine.
Pentru a genera un catalog cuprinzător al pădurilor virgine, guvernul României plănuiește
să subcontracteze experţi independenţi care să evalueze toate ariile propuse pentru a fi
incluse în „Catalogul Pădurilor Virgine”. Catalogul actual este disponibil online16.
Până acum, următoarele arii au fost deja verificate:
- 5.898,92 ha de păduri virgine;
- 14.422,18 ha de păduri cvasi-virgine;
Catalogul este preconizat să fie finalizat până la sfârșitul anului 2018.
Cu toate acestea, Holzindustrie Schweighofer recunoaște că identificarea pădurilor virgine
în România mai poate fi îmbunătăţită. Pentru acest motiv Holzindustrie Schweighofer a
finanţat dezvoltarea unei metodologii bazată pe imagini din satelit, care să identifice arii
din România cu potenţiale păduri virgine, ca o bază pentru o activitate ulterioară de
desemnare pe teren. Proiectul a fost desfășurat de GRAS – Global Risk Assessment
Services GmbH (www.gras-system.org).

https://lege5.ro/Gratuit/gmzdsmrwgi/ordinul-nr-3397-2012-privind-stabilirea-criteriilor-s
i-indicatorilor-de-identificare-a-padurilor-virgine-si-cvasivirgine-in-romania
16
http://apepaduri.gov.ro/wp-content/uploads/2014/07/Catalog-paduri-virgine-si-cvasivir
gine-martie-2018.xlsx
15
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Afirmaţia EIA
Schweighofer susţine că tot lemnul care intră în fabricile
sale are provenienţă legală, datorită recent introduselor
proceduri due diligence.
REALITATEA
Trebuie clarificat că arhitectura de securitate a
Holzindustrie Schweighofer nu a fost introdusă recent, ci a
fost îmbunătăţită continuu, în urma consultărilor și cu
asistenţa organizaţiilor societăţii civile. Procedurile de
verificare a originii lemnului erau în funcţiune și înainte de
2015, și au fost o parte importantă a Planului de Acţiune a
Schweighofer.
Afirmaţia EIA
Primul pas în due diligence este colectarea de informaţii
pentru a evalua ce tip de riscuri sunt asociate cu un lanţ de
aprovizionare specific. Pentru aproape jumătate din lanţul
de aprovizionare din România al Schweighofer, mai precis,
buștenii pe care îi cumpără de la terţi, compania are un
control și cunoștinţe limitate cu privire la locul de unde au
fost recoltaţi buștenii și modalitatea în care a fost făcută
recoltarea. Acest mare decalaj în lanţul său de
aprovizionare face imposibilă garanţia din partea
Schweighofer că aprovizionarea este legală, cu atât mai
mult, sustenabilă.
REALITATEA
Contrar raportului, Holzindustrie Schweighofer derulează
mai mult de 400 de audituri pe an. Pe lângă solicitarea
documentaţiei clare și corecte prevăzută de legislaţia în
vigoare, Holzindustrie Schweighofer are de asemenea
propriul mecanism de verificare al depozitelor de unde
achiziţionează buștean. Holzindustrie Schweighofer
solicită actul de punere în valoare (APV – ca document de
provenienţă) pentru fiecare livrare – chiar și pentru livrări
de bușteni care nu au trecut printr-un depozit intermediar
de sortare. Acest lucru este o bază solidă de verificare a
faptului că lemnul provine din exploatări legale. De
asemenea, raportul EIA ignoră faptul că legislaţia silvică
din România cu privire la depozitele de bușteni este mult
mai strictă acum decât era cu 10 ani în urmă.
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Afirmaţia EIA
Pentru aproape jumătate din lanţul de aprovizionare al
Schweighofer în România, mai precis buștenii pe care îi
cumpără de la terţi, compania are un control și cunoștinţe
limitate cu privire la locul de unde au fost recoltaţi buștenii
și modalitatea în care a fost făcută recoltarea. Acest mare
decalaj în lanţul său de aprovizionare face imposibilă
garanţia din partea Schweighofer că aprovizionarea este
legală, cu atât mai mult, sustenabilă. Mai înseamnă și că
Schweighofer continuă să primească bușteni tăiaţi din
parcurile naţionale din România.

REALITATEA
Holzindustrie Schweighofer a implementat o politică de
aprovizionare „Zero Lemn din Parcurile Naţionale” și a pus
la punct proceduri care să garanteze corecta sa
implementare. Faptul că sistemul nostru de securitate
este în măsură să identifice încărcări neconforme și să le
comunice ca atare publicului este o dovadă a eficienţei
acestuia.
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Afirmaţia EIA
În România, sute de depozite de bușteni și de gatere din
comunităţi de munte recoltează bușteni din pădurile din
apropiere. Aceste depozite sortează buștenii după specii și
calitate, câteodată tăindu-i la o lungime mai mică și
vânzându-i către alte depozite, gatere sau exportatori.
Multe depozite activează și ca mici gatere, furnizând lemn
pentru construcţii sau fabricarea de mobilier, la nivel local.
În vreme ce depozitele îndeplinesc o funcţionalitate
economică, lipsa trasabilităţii elimină orice fel de
informaţie cu privire la originea buștenilor pe care îi
comercializează.
REALITATEA
Autorităţile române sunt responsabile să se asigure că
depozitele de buștean sunt înfiinţate și funcţionează
conform legilor în vigoare. Principiul Holzindustrie
Schweighofer este de a acţiona numai în conformitate cu
toate legile și reglementările.
În plus, sistemul nostru due diligence este instrumentul
principal prin care ne asigurăm că primim doar lemn
recoltat în mod legal. Fiecare dintre depozitele de bușteni
din România trebuie să fie autorizate de către Garda
Forestieră înainte de a deveni operaţionale. Toate intrările
și ieșirile de buștean sunt înregistrate obligatoriu în
registrul unic și în sistemul SUMAL.
Depozitele sunt supuse periodic inspecţiilor din partea
Gărzii Forestiere, iar informaţiile din registrul unic oferă
date pentru audituri externe, pentru verificarea produselor
recepţionate, originea și legalitatea lor. Toate livrările sunt
înregistrate în SUMAL (intrări/ieșiri) și sunt raportate lunar
Gărzii Forestiere (obligatoriu) printr-un server online.
Trasabilitatea fizică nu poate fi întotdeauna verificată în
practică (cu excepţia cazurilor de separare fizică, însă
Holzindustrie Schweighofer o solicită furnizorilor săi, dacă
aceștia se aprovizionează simultan din parcuri naţionale).
Totuși, atâta timp cât nu există preocupări cu privire la
legalitatea întregului volum de bușteni care este livrat la un
depozit, trasabilitatea fizică nu constituie o problemă.
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Afirmaţia EIA
Potrivit legislaţiei românești, avizul pentru „transportul
primar” al bușteanului sau tocăturii dintr-o pădure trebuie
să includă numărul autorizaţiei de exploatare. Însă,
această autorizaţie nu este inclusă în avizele pentru
bușteanul care provine dintr-un depozit, cunoscut ca
„transport secundar”. În multe cazuri, depozitele sunt
„mașini de spălat”, care permit intrarea pe piaţa naţională
de lemn a buștenilor tăiaţi ilegal.
REALITATEA
EIA pare să confunde autorizaţia de exploatare cu
estimarea volumului din actul de punere în valoare (APV).
Cu toate acestea:
Dacă Holzindustrie Schweighofer achiziţionează lemn
printr-un depozit, solicită furnizorului să prezinte toate
autorizaţiile de exploatare și APV-urile posibile.17 În plus,
Holzindustrie Schweighofer ţine cont dacă volumele de
bușteni livraţi depășesc volumele permise pentru
exploatare în APV. Arhitectura de securitate a
Holzindustrie Schweighofer conţine un mecanism de
prevenire a intrărilor de material controversat, pe lângă
reglementările și cerinţele legale în vigoare.
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Sunt incluse aici toate speciile de conifere. Holzindustrie Schweighofer nu prelucrează
specii de esenţă tare
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Explicarea lanţului nostru de aprovizionare cu lemn
August 2018

Afirmaţia EIA
Depozitele achiziţionează buștean din multe surse diferite,
inclusiv direct din pădure sau din alte depozite. Buștenii din
același camion pot ajunge în stive diferite, iar porţiuni din
aceeași stivă pot fi vândute unor cumpărători diferiţi. Unii
bușteni pot fi vânduţi imediat iar alţii ar putea sta în
depozit săptămâni întregi. Legislaţia cere depozitelor să
înregistreze toate achiziţiile și vânzările într-un registru,
care poate fi solicitat de autorităţile de control. Însă acestea
nu sunt obligate să ţină evidenţa fiecărui buștean
individual – și puţine dintre ele o fac.
REALITATEA
Această afirmaţie este complet adevărată, dar EIA nu
recunoaște că, datorită sistemului de monitorizare online a
camioanelor și a sistemului SUMAL, lemnul ilegal nu poate
ajunge la depozitele operate legal de unde se
aprovizionează Holzindustrie Schweighofer.
Depozitele ilegale nu pot furniza lemn către Holzindustrie
Schweighofer deoarece sistemul nostru due diligence și
Timflow oferă metode eficiente de control (prin audituri în
teren, prin datele GPS și fotografii ale camioanelor la locul
de încărcare etc.). Fiecare depozit este controlat la faţa
locului cel puţin o dată pe an, iar documentele de
trasabilitate (care sunt disponibile doar dacă depozitul
este autorizat) sunt verificate și confirmate de experţii
Holzindustrie Schweighofer.
În pofida solicitărilor raportului de a aplica măsuri
adiţionale pentru întărirea lanţului de custodie,
Holzindustrie Schweighofer este convinsă că eforturi
semnificative ar trebui să se îndrepte pentru prevenirea
recoltării ilegale, de exemplu prin focalizarea inspecţiilor în
parchetele de exploatare forestieră.
În România se recoltează aproximativ 18 milioane m3 de
lemn pe an, ceea ce înseamnă aproximativ 80 de milioane
de piese individuale de buștean, care sunt transformate
estimativ în 800 de milioane de piese de buștean gaterabil
anual. Nu există o evidenţă a buștenilor individuali nicăieri,
nici în România, nici în restul Europei.
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Afirmaţia EIA
Datele obţinute de EIA arată că Schweighofer se aprovizionează cu
buștean din peste 250 de depozite diferite, de pe întreg teritoriul
României. EIA estimează că Schweighofer a achiziţionat între
40-45% din bușteanul cumpărat în România în prima jumătate a
anului 2018 din aceste depozite. Fiecare dintre depozitele
furnizoare ale Schweighofer este o firmă locală, independentă, cu
propriile practici și standarde de aprovizionare.
REALITATEA
Potrivit celor mai recente cifre, între ianuarie și iunie 2018 am
primit 41% livrări directe din pădure, 4% din propriile depozite și
55% din depozite terţă parte.
În cifre absolute, înseamnă 397 depozite de buștean și alte 12
depozite și fabrici pentru livrări de cherestea. Toate aceste
depozite sunt supuse auditului anual și în 2018.
Este adevărat. Lucrăm cu mulţi furnizori mici, adesea afaceri de
familie – și pentru un motiv întemeiat. Depozitele au fost create
pentru scopuri logistice și pentru a obţine cea mai bună valoare
din arborii recoltaţi. Pădurea oferă diferite produse din lemn (lemn
de foc, lemn industrial, buștean de gater) dintr-un numar mare de
specii. Multe sortimente au cumpărători diferiţi și are sens din
punct de vedere logistic să prelucrezi și să sortezi lemnul
exploatat în depozite, aflate în apropierea pădurii.
În cadrul politicii de porţi deschise a companiei, invităm toţi
clienţii și partenerii noștri, precum și organizaţiile
non-guvernamentale, să viziteze furnizorii noștri în teren, pentru
a înţelege cum funcţionează un astfel de depozit. Unul dintre
scopurile principale ale Holzindustrie Schweighofer este de a
promova cooperarea cu firme locale, de familie, ce deţin
cunoștinţe și experienţă în activitatea de exploatare, în loc să le
excludă din lanţul de aprovizionare prin întemeierea propriilor
unităţi de exploatare forestieră. Atunci când livrează către
Holzindustrie Schweighofer, furnizorii sunt obligaţi prin contract
să se conformeze standardelor și politicii de aprovizionare cu lemn
a companiei. Prin sistemul propriu de verificare a originii lemnului,
Holzindustrie Schweighofer monitorizează conformarea la politica
de aprovizionare.
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Afirmaţia EIA
EIA și alţii au observat o problemă în lanţul de
aprovizionare al Holzindustrie Schweighofer încă din anul
2015. Într-un raport detaliat care a condus la dezasocierea
companiei, comisia de experţi a Forest Stewardship Council
(FSC) a menţionat că „se produce o întrerupere a lanţului de
custodie (CoC) acolo unde achiziţiile se fac prin
intermediari, ceea ce nu permite Schweighofer să poată
determina sursa lemnului pe care îl achiziţionează.”

REALITATEA
Holzindustrie Schweighofer a început demersurile pentru
revenirea la situaţia anterioară.
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Afirmaţia EIA
Schweighofer însăși a recunoscut de multă vreme că
„depozitele sunt veriga slabă în lanţul de aprovizionare.”
Totuși, în loc să solicite trasabilitate internă de la furnizorii
cu depozite, compania și-a vândut majoritatea depozitelor
proprii și toate pădurile, prin aceasta crescându-și
dependenţa de depozitele private.
Schweighofer pretinde un rol de „pionier” în abordarea
trasabilităţii în depozitele de buștean, printr-un program
pilot pe care îl testează pentru monitorizarea buștenilor în
unul dintre cele două depozite deţinute de companie. Cu
toate acestea, Schweighofer susţine deja că este sigură că
toate controalele efectuate de fiecare dintre furnizorii săi
care livrează din depozite garantează deja aprovizionare
legală și sustenabilă.

REALITATEA
Holzindustrie Schweighofer a implementat o arhitectură
de securitate solidă, care asigură diminuarea până la un
minim absolut a riscului de aprovizionare cu material
neconform. Cu toate acestea, Schweighofer recunoaște că
un sistem de trasabilitate fizică a buștenilor ar crește
încrederea publicului în depozitele de buștean. Acesta este
motivul pentru care lucrăm la proiecte pilot care ar permite
în viitor să putem realiza trasabilitatea fiecărui buștean în
depozite.
Cu toate acestea, compania poate deja să determine
provenienţa legală a tuturor livrărilor sale, pe baza
documentelor cerute de legislaţie și prin verificarea
acestora în cadrul auditurilor efectuate la faţa locului.
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Afirmaţia EIA
Compania a făcut numeroase afirmaţii înșelătoare despre
abilitatea sa de a-și controla lanţul de aprovizionare – în
particular indicând sistemul propriu de monitorizare prin
GPS, Timflow. Compania susţine că „fiecare camion care
livrează buștean la fabricile de cherestea este echipat cu un
dispozitiv GPS care determină cu exactitate punctul de
încărcare al bușteanului.” Deși acest fapt este adevărat,
„locul de încărcare” pentru mai bine de jumătate dintre
aceste transporturi este doar un depozit de buștean – ceea
ce nu permite Schweighofer să determine provenienţa reală,
până la pădure, a bușteanului (v. figura 2). Pentru aceste
achiziţii, Schweighofer rămâne expusă la bușteni recoltaţi
din parcuri naţionale, păduri virgine sau tăieri ilegale.
REALITATEA
Obiectivul principal al sistemului nostru due diligence este
de a exclude lemnul provenit din surse controversate.
Realizăm asta prin aplicarea procedurilor de reducere a
riscurilor. S-a demonstrat acest lucru prin audituri externe
și prin audituri de certificare.
Faptul că sistemul nostru de securitate identifică
încărcăturile neconforme – menţionate de EIA – este o
dovadă a eficienţei sale. Dar identificarea buștenilor
individuali în lanţul de aprovizionare cu lemn, pur și simplu
nu este economic posibilă cu tehnologia și sistemele
disponibile astăzi.
Holzindustrie Schweighofer se angajează să fie un
deschizător de drumuri în tehnologiile de verificare a
originii lemnului. Dorim să dăm un exemplu de bune
practici. În definitiv, Holzindustrie Schweighofer
achiziţionează doar 6,5% din volumul total de lemn
exploatat anual în România, prin urmare efectele sunt
destul de reduse atâta timp cât nu se extind la întregul
sector.
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Afirmaţia EIA
Schweighofer a susţinut că refuză lemn din parcurile naţionale din România, cel puţin din
2013. În ultimii cinci ani, mai multe ONG-uri și presa au expus numeroase cazuri de lemn
provenit din parcuri naţionale care ajunge la fabricile de cherestea Schweighofer.
După fiecare caz, compania a susţinut că și-a revizuit politicile de aprovizionare și că acum
poate exclude lemnul din parcuri naţionale. Cea mai recentă analiză a EIA arată că
Schweighofer și-a încălcat promisiunile până astăzi.

REALITATEA
Angajamentul Holzindustrie Schweighofer
faţă de politica „Zero Lemn din Parcuri
Naţionale” rămâne neștirbit și este aplicat
cu stricteţe.
EIA se referă la un caz pe care l-au sesizat în
anul 2017, când lemn presupus ilegal din
Parcul Naţional Munţii Rodnei a fost
transportat la unul dintre depozitele
companiei. Plângerea a fost investigată de
Departamentul de Conformitate și Control
al
Lanţului
de
Aprovizionare
al
Holzindustrie Schweighofer. Personalul
companiei
identificase
transporturile
respective și separase încărcăturile, ceea ce
demonstrează că sistemul nostru de
securitate funcţionează.
Acţiuni corective îndreptate spre cei doi
furnizori fuseseră aplicate cu luni înainte de
vizitele în teren efectuate de EIA. Deși
livrările erau în clară contradicţie cu politica
„Zero Lemn din Parcuri Naţionale”,
Holzindustrie Schweighofer are dovada
legalităţii materialului lemnos.
Trebuie subliniat că raportul18 EIA din 2017
conţine mai multe enunţuri inexacte. S-a
afirmat că Holzindustrie Schweighofer a
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primit transporturile din două „locaţii” pe
care aceștia le-au vizitat, deși documentele
verificate și investigaţii complete la faţa
locului au dovedită că această afirmaţie
este neadevărată. Acuzaţiile EIA au fost de
asemenea verificate de Garda Forestieră,
care a investigat furturi de lemn nu doar în
aceste partizi, ci în întreaga zonă. Pădurarul
responsabil a fost găsit vinovat fiindu-i
imputaţi 70 m3 de lemn furat.
Totuși, acest caz s-a petrecut cel mai
probabil după ce trei dintre livrări au fost
identificate de sistemul de securitate al
companiei, după aplicarea măsurilor
corective asupra celor doi furnizori și chiar
după ce partizile fuseseră închise de Ocolul
Silvic. Nu a existat nicio legătură cu
Holzindustrie Schweighofer.
Mai mult, recentul raport EIA nu aduce nicio
informaţie nouă despre incidente recente
care să ne facă să suspendăm vreunul
dintre furnizorii companiei. Mai multe
solicitări din partea Departamentului de
Conformitate al Holzindustrie Schweighofer
privind informaţii suplimentare disponibile
au rămas fără răspuns.

https://content.eia-global.org/posts/documents/000/000/686/original/Illegal_Logging_in
_Rodna_Mountains_National_Park_Oct2017.pdf?1511580913

18
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Afirmaţia EIA
EIA a analizat date de pe site-ul Inspectorul Pădurii pe o perioadă de
18 luni pentru a identifica mai mult de 50 de parchete de exploatare
din două parcuri naţionale în nordul României de unde furnizori ai
Schweighofer recoltează în mod regulat lemn (v. figura 3).
Site-ul Inspectorul Pădurii a listat camioane individuale încărcate
cu lemn din aceste parcuri. EIA a conectat aceste camioane cu
depozite din apropiere care furnizează buștean către Schweighofer.
În total, de la începutul lui 2017, EIA estimează că cel puţin 35.000
m3 de buștean au fost tăiaţi din aceste două parcuri naţionale și
transportaţi la depozite care furnizează către Schweighofer.
REALITATEA
Această afirmaţie este de-a dreptul înșelătoare, pentru că
sugerează că a fost încălcată legislaţia sau politica Holzindustrie
Schweighofer de „Zero Lemn din Parcurile Naţionale”. Nu este așa.
Recoltarea în zonele tampon ale parcurilor naţionale este legală și
aprobată de instituţiile de verificare și control ale statului.
Holzindustrie Schweighofer a stabilit proceduri pentru a înlesni
implementarea Politicii sale. Dacă o companie care primește lemn
din parcuri naţionale vrea, de asemenea, să facă livrări (constând în
lemn care nu provine din parcuri naţionale) către Holzindustrie
Schweighofer, are două posibilităţi: fie introduce separare fizică în
depozitul de buștean, fie livrează direct din pădure, fără a trece
materialul lemnos prin depozit. În caz contrar, Holzindustrie
Schweighofer suspendă temporar furnizorul respectiv.
Holzindustrie Schweighofer face tot ce îi stă în putinţă și este
permis de cadrul legal pentru a exclude astfel de lemn din lanţul
său de aprovizionare, prin colectarea tuturor informaţiilor
disponibile despre zonele în cauză.
Raportul EIA sugerează că 35.000 m3 au ajuns totuși în lanţul de
aprovizionare al companiei Holzindustrie Schweighofer, ceea ce
este complet neadevărat. De fapt, aceste depozite furnizează către
mai mulţi clienţi și nu există nicio dovadă că vreun camion cu lemn
din Parcuri Naţionale (cu excepţia celor trei încărcături ce corespund
celor trei camioane identificate de sistemul de securitate propriu al
companiei) ar fi fost recepţionat sau prelucrat de Holzindustrie
Schweighofer.
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Afirmaţia EIA
Unul dintre cei mai mari furnizori care livrează din depozite
către Schweighofer este compania Frasinul. Frasinul vinde
buștean către Schweighofer din patru depozite aflate în
apropierea parcurilor naţionale Rodna și Călimani.
Investigaţia EIA a confirmat că cel puţin trei dintre aceste
patru depozite au primit bușteni tăiaţi în parcurile din
apropiere (v. figurile 4 și 5). Proprietarul Frasinul, Traian
Larionesei, are un istoric de probleme cu legea și, din 2014,
autoritatea Română anti-corupţie (DNA) a deschis două
investigaţii asupra sa și a companiei sale, pentru mituirea
șefilor poliţiei locale, în scopul protejării acţiunilor sale
ilegale.
În 2017 și 2018, Frasinul a continuat să efectueze activ
operaţiuni de exploatare forestieră în interiorul Parcurilor
Naţionale Rodna și Călimani. Potrivit informaţiilor obţinute
de la Inspectorul Pădurii, camioanele Frasinul au
transportat cel puţin 6.000 m3 de lemn din aceste parcuri în
cele 18 luni scurse până în iunie 2018. Aceste camioane au
transportat mulţi bușteni, dacă nu pe toţi, la depozitele
aparţinând Frasinul din apropierea parcurilor. În
continuare, fabricile de cherestea Schweighofer de la Sebeș
și Rădăuţi au primit livrări obișnuite de buștean de la toate
depozitele Frasinul.
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REALITATEA
Urmăm strict politica de aprovizionare asumată și nu ne
angajăm în relaţii de afaceri cu persoane condamnate
definitiv pentru infracţiuni silvice sau corupţie. EIA susţine
că Frasinul are un istoric „de probleme cu legea”. Dar
niciuna dintre acuzaţii nu a condus în acest moment la o
sentinţă definitivă. Cu toate acestea, monitorizăm cu
atenţie înregistrările din justiţie și evoluţia sectorului
pentru toţi furnizorii noștri, în mod regulat19.
Aceste afirmaţii se bazează pe supoziţii, nu pe dovezi.
Frasinul și compania-soră sunt certificate FSC, iar cea mai
mare parte a volumului recepţionat de Holzindustrie
Schweighofer a fost certificat FSC 100%. Practic, niciuna
dintre pădurile din parcurile naţionale menţionate nu sunt
certificate, deci lemnul nu avea cum să provină de aici.
Lucru cert, Holzindustrie Schweighofer nu a recepţionat
material lemnos provenit din Parcurile Naţionale.
Lemnul necertificat primit de Holzindustrie Schweighofer
de la Frasinul a fost livrat direct din pădure (fără a trece prin
depozite) în perioada menţionată de EIA. După cum arată
fără echivoc datele Timflow pentru livrările Frasinul,
niciuna dintre zonele din care au provenit livrările nu se afla
în apropierea Parcurilor Naţionale menţionate în raport.
Holzindustrie Schweighofer a recepţionat material lemnos
necertificat și de la compania-soră a Frasinul. Cu toate
acestea, tot lemnul a fost controlat cu audituri în teren și
majoritatea provenea din zone îndepărtate de parcurile
naţionale.

19
Sistemul due diligence al Holzindustrie Schweighofer include o monitorizare media și interogări
standardizate ale bazelor de date din justiţie
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Afirmaţia EIA
Contrar spiritului acestui mandat și contrar dorinţelor
multor dintre români, operaţiunile de recoltare desfășurate
în Parcurile Naţionale din România diferă prea puţin de cele
din pădurile cu rol de producţie, aflate dincolo de graniţele
acestor parcuri. Într-o singură parcelă din Parcul Naţional
Călimani, o firmă de exploatare care furnizează lemn la
Schweighofer a tăiat peste 4.600 de arbori – mai mulţi
decât în orice altă parcelă dintr-un Parc Naţional în 2017.
Tăietorii de lemn au tăiat molid și fag în această parcelă,
având autorizaţie pentru „tăieri de produse principale” –
ceea ce reprezintă tăiere comercială standard. După ce
recoltarea s-a încheiat, pârâul din aval a rămas colmatat cu
resturile de exploatare.
REALITATEA
Această afirmaţie implică în mod fals că lemnul recoltat de
compania în cauză a fost livrat la Holzindustrie
Schweighofer. Întrucât Holzindustrie Schweighofer nu
acceptă lemn provenit din Parcurile Naţionale, afirmaţia
din raportul EIA este înșelătoare.
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Afirmaţia EIA
Alte parchete de exploatare din Parcurile Naţionale
conectate cu furnizori Schweighofer au fost clasificate fiind
drept tăieri „de conservare”. Tăierile de conservare
reprezintă extragerea selectivă a arborilor din pădurile de
tip monocultură, pe care silvicultorii le pot apoi replanta cu
un amestec de specii pentru a reface un ecosistem echilibrat
și sănătos. În multe cazuri, experţii silvici susţin că acestea
sunt doar o scuză pentru tăierea arborilor sănătoși din mai
multe specii. Într-un astfel de parchet aflat în interiorul
unui Parc Naţional și exploatat de un furnizor
Schweighofer, EIA a găsit arbori bolnavi, marcaţi pentru
tăiere, dar care erau încă în picioare, precum și cioate mari și
nemarcate ale unor copaci ce păreau sănătoși în apropiere.
Pentru a extrage un număr redus de arbori de pe o creastă
aflată la altitudine, tăietorii au curăţat trei porţiuni mari de
pădure de pe versantul abrupt.
REALITATEA
Holzindustrie Schweighofer a cerut EIA să pună la
dispoziţie informaţiile pentru a putea investiga acest caz și
pentru a lua – în măsura în care ar fi fost necesare – măsuri
corective. Până în prezent nu am primit nici un răspuns de
la EIA cu privire la detaliile specifice ale acestui caz.
Holzindustrie Schweighofer reiterează că nici compania,
nici EIA (oricât ar susţine în raportul lor) nu au găsit dovezi
că material lemnos provenit din Parcuri Naţionale ar fi fost
livrat la fabricile de cherestea ale companiei.
Invitaţiile adresate EIA de a pune la dispoziţie informaţii
mai detaliate au rămas fără răspuns. Le reînnoim cu
această ocazie, în conformitate cu politica noastră a
porţilor deschise.
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Afirmaţia EIA
În altă locaţie din Parcul Naţional Munţii Rodnei, EIA a
descoperit ceva ce părea o răritură, dar cu un număr mare
de cioate de dimensiuni mari, proaspăt marcate – indicând
că acești arbori nu au fost anterior autorizaţi la exploatare
de către personalul silvic. În alt parchet de exploatare, la un
kilometru distanţă, nici una din zecile de cioate proaspete
de molid nu aveau marcaje corespunzătoare. Într-unul
dintre cazuri, tăietorii acoperiseră o cioată proaspătă, cu
mușchi, pentru a evita depistarea acesteia de pe drumul din
apropiere. Punctul de încărcare din apropierea acestei zone
nu avea transporturi înregistrate oficial.
Un furnizor Schweighofer era titularul parchetului de
exploatare din zonă, iar Schweighofer a primit cel puţin trei
camioane de lemn direct de aici. EIA a documentat acest
caz în detaliu într-un studiu din decembrie 2017.

REALITATEA
Cazul din Munţii Rodnei a fost investigat de către
Departamentul de Conformitate și Control al Lanţului de
Aprovizionare al companiei Holzindustrie Schweighofer.
Vizite în teren, audituri și toate documentele obligatorii
pentru verificarea întregului lanţ de aprovizionare
sugerează cu tărie că nicin buștean provenit din parchetele
identificate de EIA nu a ajuns în depozitele sau fabricile
noastre de cherestea.
Într-adevăr, trei transporturi din Parcul Naţional Munţii
Rodnei au ajuns la poarta fabricilor Holzindustrie
Schweighofer, dar din alt loc de recoltare decât cele
identificate de EIA. Dar sistemul nostru de securitate a
funcţionat, transporturile au fost semnalate de Timflow și
încărcătura a fost depozitată separat, iar măsurile
corective asupra furnizorilor au fost aplicate la începutul
lunii septembrie 2017. EIA a vizitat zonele respective la
sfârșitul lunii octombrie 2017.
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Afirmaţia EIA
Deși tăierile la ras pe scară largă nu sunt frecvente în
parcurile naţionale din România, exploatarea extinsă,
frecventă în continuare, degradează sever calitatea
pădurilor și afectează ecosistemele fragile de care depinde
fauna. Pentru a păstra ultimele păduri intacte rămase,
organizaţii din România cer prin urmare stoparea cu
desăvârșire a exploatărilor în Parcurile Naţionale.
Schweighofer a promis de mai mult de jumătate de deceniu
să nu mai cumpere bușteni tăiaţi în parcurile naţionale.
Dependenţa continuă a companiei de depozitele
furnizorilor, totuși, înseamnă că încă susţine aceste practici
de exploatare distructive.
REALITATEA
EIA ignoră cu bună știinţă realitatea: politica „Zero Lemn
din Parcuri Naţionale” a fost implementată din 2015.
Compania se distanţează clar de orice formă de practici
forestiere destructive.

Pagina 34

Explicarea lanţului nostru de aprovizionare cu lemn
August 2018

Afirmaţia EIA
Pe 30 mai 2018, departamentul anti-mafia al poliţiei a
descins în 23 de locaţii în Romania, conectate cu
Schweighofer, inclusiv la principalele fabrici de cherestea
Schweighofer. Descinderea, condusă de Direcţia pentru
Investigarea Crimei Organizate și Terorismului (DIICOT), a
venit în urma unei investigaţii ce a durat trei ani, începută
în iunie 2015, după ce EIA a acuzat pentru prima dată
Schweighofer de susţinerea activă a tăierilor ilegale în
România. Presupusul grup infracţional organizat include
Schweighofer, mai multe instituţii publice și alte companii,
suspectate de „influenţarea licitaţiilor publice, evaziune
fiscală, competiţie neloială, tăieri ilegale și alte infracţiuni”
potrivit DIICOT. Separat, Consiliul Concurenţei din România
investighează Schweighofer și Egger de doi ani de zile
pentru licitaţii aranjate.
REALITATEA
Compania cooperează cu DIICOT și asigură tot sprijinul
pentru eforturile Direcţiei în cadrul investigaţiei20.
În acest moment, Holzindustrie Schweighofer nu are alte
informaţii despre investigaţia DIICOT. Trebuie menţionat că
niciun angajat al Holzindustrie Schweighofer nu a fost pus
sub acuzare. De asemenea, compania nu este vizată de
aceste proceduri, ci doar angajaţi ai săi, în nume personal.
De asemenea, Holzindustrie Schweighofer cooperează cu
Consiliul Concurenţei și susţine eforturile depuse în cadrul
investigaţiei acestuia.

Comunicatul nostru de presă se află aici: https://www.schweighofer.at/no_cache/ro/press/
news/detail/holzindustrie-shweighofer-is-cooperating-with-romanian-authorities-in-thediicot-investigation.html

20

Pagina 35

Explicarea lanţului nostru de aprovizionare cu lemn
August 2018

Afirmaţia EIA
În ultimii trei ani, Schweighofer a pretins că autorităţile române au
verificat atent și avizat activităţile companiei și că operează în acord
complet cu legislaţia din România. Descinderile recente ale DIICOT
spulberă aceste aparenţe. Comunicatul de presă al Guvernului
menţionează că aceste activităţi criminale sunt suspectate „din 2011 până
în prezent” – ceea ce indică faptul că acţiunile ilegale ale Schweighofer au
continuat de când au fost aduse în atenţia publicului internaţional în 2015.
În plus, revizuirile politicilor anunţate de Schweighofer par să se aplice doar
în România, deși compania importă mai mult de jumătate din buștenii pe
care îi prelucrează în România din ţări învecinate, incluzând Bielorusia,
Ucraina și Slovacia.
Sistemul de monitorizare GPS Timflow al Schweighofer operează doar în
România. Având în vedere că mai puţin de jumătate din aceste
transporturi nu provin direct din pădure, ci din depozite, înseamnă că
Schweighofer are monitorizare GPS de la punctul de încărcare din pădure
pentru doar 20% din toţi buștenii prelucraţi în fabricile de cherestea din
România.
REALITATEA
Este
adevărat
că
Holzindustrie
Schweighofer utilizează Timflow doar în
România. Dar politica de aprovizionare a
companiei este aplicabilă la nivelul
întregului grup. Holzindustrie Schweighofer
continuă să-și îmbunătăţească sistemul
due diligence și îl aplică tuturor furnizorilor,
indiferent de ţara de origine. Holzindustrie
Schweighofer are angajaţi special pentru
aceasta în multe dintre ţările din care se
aprovizionează.
Aceștia fac audituri la faţa locului pentru
fiecare furnizor și de-a lungul lanţului de
aprovizionare,
pentru
a
confirma
provenienţa lemnului. În ţările în care nu
avem angajaţi, controalele de verificare a
originii lemnului sunt efectuate de

organizaţii specializate. Pe lângă acestea,
nu e de înţeles de ce EIA minimizează o
serie de controale cu rezultate pozitive
(inclusiv 11 controale privind conformitatea
cu Regulamentul European al Lemnului,
EUTR), efectuate de autorităţile statului, pe
care le numește simple „aparenţe” pentru
că alte autorităţi au lansat o investigaţie.
Ne distanţăm de orice fel de activitate
criminală și este în interesul nostru să
obţinem cât mai repede o clarificare a
situaţiei.
Este
important
de
subliniat
că
Holzindustrie Schweighofer nu primește în
acest moment buștean din Ucraina și
Bielorusia, datorită restricţiilor la export din
aceste ţări (interzicerea exporturilor).
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Afirmaţia EIA
În apropierea punctului de încărcare, EIA a descoperit o
exploatare în curs, unde tăietorii realizau o serie de șapte
„ochiuri” – mici cercuri, tăiate la ras, la intervale regulate.
Astfel de operaţiuni sunt frecvente în pădurile comerciale
dar mai puţin comune în pădurile protejate, acolo unde
operaţiunile trebuie să se conformeze unor standarde
stricte pentru asigurarea protecţiei florei și faunei locale.

REALITATEA
Cele mai importante progrese recente în știinţa silviculturii
sunt în direcţia asigurării unei acoperiri continue. Aceasta
presupune regenerarea pădurilor îmbătrânite prin
tratamente care presupun tăieri în „ochiuri”. Astfel de
metode sunt susţinute de literatura de specialitate21.
Aceste strategii de recoltare pot fi parte din administrarea
unei arii protejate.

Consultaţi: Pommerening, A., & Murphy, S. T. (2004) O trecere în revistă a istoriei, a definiţiilor
și a metodelor de exploatare forestieră continuă, cu o atenţie deosebită la auorestare și repopulare.
Silvicultură, 77 (1), 27-44. și o mulţime de alte publicaţii)

21

Pagina 37

Explicarea lanţului nostru de aprovizionare cu lemn
August 2018

Afirmaţia EIA
Trasabilitatea până în pădure este singura modalitate de a
ști dacă lemnul provine cu adevărat din surse legale și
sustenabile. Schweighofer și alte companii mari nu pot, sau
nu vor să stabilească un lanţ de custodie real, începând din
pădure, pentru o mare parte din achiziţiile de buștean din
România. România rămâne o ţară cu risc ridicat de tăieri
ilegale. Aceste companii trebuie să implementeze urgent o
trasabilitate completă pentru toate achiziţiile de buștean,
dacă doresc să se conformeze legislaţiei UE și să evite
achiziţiile de lemn ilegal.
REALITATEA
EIA se referă la Regulamentul European al Lemnului
(EUTR). Potrivit acestui regulament, așa-numiţii
„operatori” (entităţile care pun pe piaţă material lemnos
pentru prima dată) trebuie să aplice un sistem due
diligence care colectează informaţii despre provenienţa
lemnului și reduce riscul de material ilegal.
Dar Holzindustrie Schweighofer achiziţionează doar 6,5%
din volumul total de lemn exploatat anual în România. EIA
nu cere trasabilitate completă pentru restul de 93,5%.
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Afirmaţia EIA
Pădurile din România au suferit mai mult de un deceniu de
administrare eronată și neglijare pentru a servi nevoile de
lemn ieftin din alte ţări. A sosit timpul ca Guvernul
României să își implice pe deplin cetăţenii în administrarea
transparentă a preţioasei resurse forestiere. Companiile
străine ce activează în România au responsabilitatea de a
introduce trasabilitate reală pentru toate achiziţiile de
lemn, ca prim și critic pas pentru a se asigura că nu mai
alimentează distrugerea ultimelor virgine păduri ale
Europei.
REALITATEA
EIA neglijează toate îmbunătăţirile în managementul
forestier din România care au avut loc în ultimul deceniu.
De asemenea, oferă intenţionat informaţii ce induc în
eroare, cum că Holzindustrie Schweighofer ar prelucra lemn
din ultimele virgine păduri ale Europei.
Cea mai mare suprafaţă a pădurilor din România este
regenerată folosind tratamentul tăierilor progresive, care
afectează minim ecosistemul forestier și în multe cazuri
pot fi chiar parte din managementul ariilor protejate. Cu
toate acestea, mai multă transparenţă și implicarea
cetăţenilor în sector sunt apreciate de companie.
Holzindustrie Schweighofer este în prima linie a
demersurilor pentru transparenţă și susţine aceste
evoluţii.
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