
 

 

 

Poziție Holzindustrie Schweighofer față de raportul lansat de Environmental 

Investigation Agency (EIA) 

 

 

București, 21 octombrie 2015 – Cu privire la raportul despre situația tăierilor ilegale de lemn 

din România lansat astăzi, la Viena, de către Environmental Investigation Agency (EIA), care 

include informații tendențioase și incorecte despre activitatea Holzindustrie Schweighofer, dorim 

să facem următoarele precizări. 

 

Compania Holzindustrie Schweighofer a fost și este adepta prelucrării responsabile a lemnului. 

Tăierile ilegale de lemn afectează grav pădurile, precum și întreaga industrie de prelucrare a 

lemnului, astfel că este în interesul tuturor să promovăm sustenabilitatea, să avem un sistem 

riguros și eficient de control al originii lemnului și să prelucrăm doar lemn cu documente 

complete și corecte, care respectă toate reglementările din România și din Uniunea Europeană. 

Certificările internaționale PEFCTM şi FSC® (cod licență FSC-C102005)  pe care le deținem în 

mod voluntar și care ne-au fost reconfirmate anul acesta reprezintă o dovadă în plus a 

preocupării noastre pentru viitorul pădurilor, garantând că lemnul achiziționat și prelucrat de 

Holzindustrie Schweighofer provine din surse controlate certificate – din păduri certificate FSC® 

sau prin sistemul due diligence conform cu standardul PEFC 2002:2013. 

 

Holzindustrie Schweighofer face deja toate eforturile ce țin de o companie din industria de 

prelucrare a lemnului pentru a ajuta la stoparea fenomenului tăierilor ilegale: oferirea în mod 

transparent de date privind trasabilitatea lemnului pe care îl achiziționăm, refuzarea și 

raportarea livrărilor suspecte de lemn, conformitatea cu întreaga legislație în vigoare și 

impunerea respectării tuturor prevederilor legale furnizorilor noștri. Mai mult decât atât, 

Holzindustrie Schweighofer face un pas înainte pentru optimizarea standardelor de selecție a 



furnizorilor, uniformizează toate regulile interne și lansează un cod de lucru cu furnizorii, oprind 

colaborarea cu firmele care nu vor respecta acest cod. 

 

 

De asemenea, dorim să facem următoarele clarificări privind principalele acuzații vehiculate la 

adresa Holzindustrie Schweighofer în raportul EIA. 

 

Fiecare livrare de material lemnos, înainte de a intra în fabricile noastre, trebuie să prezinte 

documentele legale de expediție și informațiile de înregistrare în sistemul de monitorizare al 

autorităţilor competente – Woodtracking. Astfel, acceptăm doar transporturi care au completate 

toate datele cerute de lege (codul unic, data și ora exactă, termenul de valabilitate a avizului), 

însă nu toți buștenii au obligația de a fi marcați. Potrivit Hotărârii de Guvern nr. 470/2014, doar 

buștenii cu diametrul mai mare sau egal cu 20 cm, care sunt transportați din locul de recoltare, 

trebuie marcați. Datorită tehnologiilor noastre de producție, peste 50% din lemnul pe care îl 

achiziționăm are diametrul mai mic de 20 cm. De asemenea, buștenii sunt marcați doar la unul 

dintre capete, deci, în cazul unui transport de lemn, dacă marcajele se află pe capetele 

interioare ale buștenilor, acestea nu sunt vizibile din exterior. 

 

Referitor la reportajul video realizat anul acesta de EIA, în care apar doi reprezentanți ai 

Holzindustrie Schweighofer, dorim să precizăm din nou că afirmațiile acestora au fost scoase 

din context. Deși am solicitat producătorilor înregistrarea video integrală, nu am primit decât 

fragmente, după opt luni de la prima filmare, ceea ce dovedește că a fost doar o încercare de 

manipulare a opiniei publice. Totuși, chiar și în declarațiile incluse în material, reprezentanții 

companiei nu afirmă niciun moment că ar accepta lemn tăiat ilegal, ci doar că acceptă un volum 

mai mare de materie primă, ceea ce este absolut normal și benefic într-un context de business, 

atât timp cât se respectă toate prevederile legale. De asemenea, bonusurile oferite de 

Holzindustrie Schweighofer sunt doar pentru toți furnizorii care îndeplinesc în întregime 

prevederile contractului. Sistemul nostru de bonificații este prezentat în mod transparent pe 

website-ul nostru, la acest link. 

 

În ceea ce privește speculațiile privind terenurile deținute de firma Cascade Empire, parte a 

grupului Holzindustrie Schweighofer, dorim să precizăm că toate achizițiile de terenuri forestiere 

au fost verificate în detaliu, înainte de semnarea contractelor, de către case de avocatură 

internaționale, care au garantat conformitatea cu toate prevederile legale. Nu există în acest 

https://www.schweighofer.at/fileadmin/files/all_ro/Conditii/Conditii_Generale_de_Achizitie_Bustean_-_Holzindustrie_Schweighofer_SRL.pdf


moment niciun proces în desfășurare privind terenuri deținute de HS via Cascade Empire. 

Există o singură investigație juridică asupra drepturilor de proprietate ale unei persoane care a 

înstrăinat un teren de 833 hectare către Cascade Empire, însă această suprafață reprezintă 

doar 5,7% din totalul de 14.500 de hectare sub proprietate Cascade Empire SRL. 

 

 

Prin valorificarea superioară a unei resurse naturale regenerabile – lemnul – și prin investițiile 

semnificative realizate în unități de producție moderne, care respectă toată legislația în vigoare, 

Holzindustrie Schweighofer susține în România un model corect și responsabil de dezvoltare 

industrială adoptat de numeroase alte țări ale lumii. Profiturile companiei sunt reinvestite în 

permanență în România, pentru a crea noi locuri de muncă, pentru a genera mai multă valoare 

adăugată și pentru a asigura o utilizare optimă a materiei prime. Credem că industria de 

prelucrare a lemnului nu ar trebui condamnată de societatea civilă, ci încurajată și recunoscută 

pentru beneficiile pe care le poate aduce pentru evoluția economiei și a întregii societăți. 

 

Avem încrederea că tăierile ilegale de lemn pot fi stopate printr-o colaborare strânsă între 

autoritățile competente, ONG-urile de mediu și companiile din industria lemnului. De aceea, 

Holzindustrie Schweighofer și-a arătat în repetate rânduri deschiderea pentru dialog și 

cooperare cu toate părțile interesate de discuții în acest sens și, cu această ocazie, dorim să 

reiterăm angajamentul nostru de a ne implica în inițiative și proiecte care au ca scop 

îmbunătățirea situației pădurilor din România.  

 

 

Despre Holzindustrie Schweighofer 

Holzindustrie Schweighofer este parte a Grupului Schweighofer și își are originile într-o afacere de familie 

austriacă, cu peste 400 de ani de experiență în industria de prelucrare a lemnului. În prezent, Grupul este 

lider în industria de prelucrare a lemnului din Europa, având activități și în producția de vâscoză, 

producția de bioenergie, silvicultură și afaceri imobiliare.  

Holzindustrie Schweighofer a deschis prima fabrică de cherestea în România în anul 2003, la Sebeș. În 

prezent, compania operează pe plan local alte două fabrici de cherestea – la Rădăuți și Reci, o fabrică de 

panouri încleiate din lemn masiv la Siret și una de panel la Comănești, generând peste 3.000 de locuri de 

muncă direct în aceste locații și mai mult de 10.000 de locuri de muncă indirect, în industrii conexe. De la 

intrarea pe piața locală și până în prezent, Holzindustrie Schweighofer a investit 778 milioane de euro în 



România, iar în ultimii patru ani a contribuit la bugetul statului cu peste 100 milioane de euro. Profitul 

realizat de companie timp de 10 ani este reinvestit în România, generând în fiecare an noi locuri de 

muncă. Compania Holzindustrie Schweighofer importă anual din ţările vecine peste 1 milion m3 lemn sub 

formă de buştean pentru care plătește taxe TVA de peste 40 milioane lei, în timp ce din România pleacă 

în fiecare an, cu precădere în Extremul Orient, aproximativ 400.000 m3 lemn sub formă de buştean 

neprelucrat. 


