
 
 
 

 

Holzindustrie Schweighofer respinge toate acuzaţiile organizaţiei EIA 
 

 

O verificare riguroasă a faptelor şi un „contraraport” detaliat confirmă că Holzindustrie Schweighofer 

prelucrează doar lemn cu proveniență legală. Alte diverse acuzații aduse de către Agenția de Investigații 

de Mediu (EIA) sunt, de asemenea, incorecte și nefondate, fiind infirmate atât de fapte, cât şi de 

documente. Compania regretă modul îndoielnic în care EIA a acţionat şi îi solicită să îşi retragă toate 

acuzaţiile şi să pună capăt campaniei împotriva Holzindustrie Schweighofer. 

 

Viena, 17 februarie 2016. EIA, o organizaţie de mediu din SUA, a adus un număr mare de 

acuzaţii la adresa Holzindustrie Schweighofer într-un raport lansat la finalul anului 2015, în 

legătură cu o așa-zisă prelucrare de lemn tăiat ilegal în România. 

  

O verificare precisă şi o reevaluare a conţinutului raportului EIA au clarificat, între timp, că nici 

măcar o acuzaţie împotriva companiei nu este adevărată. Holzindustrie Schweighofer a publicat 

un „contraraport” cuprinzător, în care acuzaţiile EIA sunt respinse prin investigaţii, documente și 

informaţii suplimentare atât despre piaţă, cât şi despre lege, cifre legate de anumite cazuri, 

extrase de hărţi, statistici oficiale etc. Raportul EIA a făcut referire în mod fals la proprietăţi care 

nici nu există, a publicat cifre manipulatoare atât despre piaţă, cât şi despre anumite terenuri. 

De asemenea, a făcut confuzie între companii sau pur şi simplu a diseminat zvonuri maliţioase, 

pentru care nu există absolut nicio bază factuală. 

 

„Sperăm că acum am reuşit să clarificăm în mod concludent, prin „contraraportul” nostru 

cuprinzător, că Holzindustrie Schweighofer nu este conectată în niciun fel cu fenomenul tăierilor 

ilegale de lemn din România. Aşa-numitul ‘Raport EIA’ cuprinde un mix de informaţii false şi de 

zvonuri, care urmăresc în mod sistematic să dăuneze companiei noastre, făcând deducţii cu 

privire la această problemă. Noi – în calitate de lideri de piaţă – suntem folosiţi pentru a atrage 

atenţia asupra unui fenomen de care nu suntem responsabili, întrucât suntem adepții unei 

prelucrări responsabile a lemnului. Modul în care a acționat ONG-ul american nu este numai 

imoral și regretabil, ci și îndoielnic din punct de vedere legal”, a declarat Georg Erlacher, 

membru al Consiliului de Administraţie, Holzindustrie Schweighofer.    



 
 
 

Holzindustrie Schweighofer operează trei fabrici de cherestea în România, precum şi o fabrică 

de panel şi una de panouri încleiate din lemn masiv, și prelucrează aproximativ 11% din volumul 

total de lemn recoltat anual în această țară. Compania estimează că aproximativ jumătate din 

lemnul prelucrat în România în anul 2016 va fi importat din alte ţări europene şi, prin urmare, nu 

va proveni din pădurile locale. Aproape 3.000 de locuri de muncă au fost create până acum în 

România prin investiţii de aproximativ 800 milioane de euro.   

 

Compania prelucrează doar lemn cu proveniență legală, respingând cu strictețe orice transport 

de lemn care nu prezintă toate documentele legale complete și corecte. Proveniența legală a 

întregului material lemnos livrat este asigurată prin selecția riguroasă a furnizorilor și prin 

aplicarea unor mecanisme tehnice și de verificare complexe la acceptarea livrărilor. 

 

În plus, România are unul dintre cele mai riguroase sisteme de verificare implementate de stat 

în sectorul forestier din întreaga lume, precum şi un sistem informaţional integrat de urmărire a 

materialelor lemnoase. Autorităţile din România monitorizează cu stricteţe investitorii străini, în 

special marile companii industriale. Există aproximativ 6.500 de procesatori de lemn în 

România, pe lângă câteva companii mari de prelucrare a lemnului, cum este Holzindustrie 

Schweighofer. 

 

Chiar și solicitarea ONG-urilor ca instituții independente să efectueze mai multe audituri privind 

toate certificările de calitate și proveniență deținute de companie a arătat că toate livrările de 

lemn sunt perfect documentate și că provin din surse verificate. Renumitul Certificat FSC® a fost 

reînnoit recent și acoperă acum toate fabricile Holzindustrie Schweighofer din România, Austria 

și Germania. Toți furnizorii externi de masă lemnoasă au fost integrați, prin acest proces, în 

sistemul strict de verificare FSC®. (FSC® Mix Credit-QA-Coc-0073/0, FSC® Controlled Wood-

QA-CW-0073/0). 

 

„În ultimele luni, compania noastră a fost în mod complet nejustificat victima unei campanii 

defăimătoare la nivel mondial inițiate de către organizația EIA. Se confirmă acum, prin 

dezmințirea tuturor acuzațiilor cu ajutorul documentelor și a numeroase verificări externe, că 

această campanie împotriva Holzindustrie Schweighofer este incorectă și nesusținută de fapte. 



 
 
De aceea, EIA ar trebui să își retragă cu promptitudine toate acuzațiile”, a adăugat Georg 

Erlacher. 

 

Curtea Comercială din Viena a făcut un prim pas, în urmă cu câteva zile, prin emiterea unui 

ordin provizoriu de interdicție împotriva organizației românești de mediu Neuer Weg, prin care îi 

interzice acesteia diseminarea în presă a acuzațiilor false la adresa Holzindustrie Schweighofer. 

Organizația nu a putut în niciunul dintre cazuri să răspundă solicitărilor de a-și susține 

afirmațiile, care sunt foarte asemănătoare cu cele făcute de EIA.  

 

‘Contraraportul’ întocmit de Holzindustrie Schweighofer, în care toate acuzațiile la adresa 

companiei sunt respinse cu ajutorul faptelor, poate fi descărcat de la următorul link:   

 

Răspuns la acuzațiile Agenției de Investigații de Mediu 

 

Raportul original al EIA poate fi găsit la acest link: 

http://eia-global.org/images/uploads/EIA_2015_Romania_Report_Final_low_res.pdf   

 

Informații actualizate suplimentare pot fi găsite pe www.schweighofer-initiative.org.   

 

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. Din 

octombrie 2015 din Grupul Schweighofer face parte o fabrică de cherestea în Germania.  

http://schweighofer-initiative.org/wp-content/uploads/2016/02/Reply-to-EIA-allegations_EN_16022016_weboptimized.pdf
http://eia-global.org/images/uploads/EIA_2015_Romania_Report_Final_low_res.pdf

