
 
Viena, 24 noiembrie 2017 

Sistemul Timflow a fost prezentat la PEFC™ Stakeholder Dialogue la Helsinki 

 

Holzindustrie Schweighofer a informat participanți internaționali cu privire la rezultatele 

companiei pentru a monitoriza în mod transparent transporturile sale de buștean în România. 

Cu ocazia PEFC Stakeholder Dialogue ținut pe 15 și 16 noiembrie 2017 la Helsinki, experți 

internaționali au prezentat noi tehnologii utilizate pentru asigurarea lanțului de custodie prin 

metode moderne. În cadrul sesiunii „Trust and Traceability throughout the Value Chain” (Încredere și 

trasabilitate în lanțul de valori) au fost prezentate mai multe sisteme, inclusiv urmărirea tranzacțiilor 

prin tehnologia Blockchain, monitorizarea lemnului pe bază de ADN și sistemul GPS Timflow, 

implementat de Holzindustrie Schweighofer în România din luna aprilie a acestui an. Principalul 

obiectiv al Timflow este monitorizarea rutelor de transport a camioanelor cu lemn, de la locul de 

încărcare până la poarta fabricii de cherestea, precum și oferirea acestor informații către public într-

un mod transparent. 

„Încredere și trasabilitate” a fost titlul perfect, întrucât Timflow oferă ambele. Cu ajutorul acestui 

sistem, Holzindustrie Schweighofer colectează fotografii și date GPS pentru fiecare camion care 

livrează buștean la fabricile sale din România. Potrivit principiilor asumate de comunicare 

transparentă, compania face publice toate aceste date pe portalul www.timflow.com, ceea ce 

maximizează transparența lanțului său de aprovizionare. 

Simplu, sigur și transparent 

Hannes Plackner, project manager Holzindustrie Schweighofer, care a prezentat Timflow la Helsinki, 

a declarat: „Comparativ cu alte tehnologii prezentate la Helsinki, Timflow este un sistem simplu. 

Presupune doar un dispozitiv GPS încastrat în camion, o aplicație de mobil pentru șofer, o platformă 

pe internet externă și una internă. Însă nivelul extrem de ridicat al transparenței îl face cu totul 

special: din aprilie 2017 am publicat datele fiecărui camion care a ajuns la fabricile noastre de 

cherestea din România.” 

Rol de pionierat asumat de Holzindustrie Schweighofer 

Toate cele 700 de camioane care livrează în acest moment buștean către Holzindustrie Schweighofer 

sunt echipate cu sistemul Timflow. În primele 6 luni de la implementare, aceste camioane au generat 

peste 20.000 de seturi de date. Transparența a fost foarte bine primită de public: peste 3000 din 

aceste seturi de date au fost accesate până în acest moment pe www.timflow.com de utilizatori. 

Holzindustrie Schweighofer și-a asumat rolul de pionier odată cu implementarea Timflow. „Ne-am 

bucura mult dacă și alții ne-ar urma exemplul”, a adăugat Plackner. Interesul pentru Timflow al 

participanților la întâlnirea de la Helsinki a fost ridicat, iar unii au fost surprinși că un astfel de sistem 

a fost dezvoltat și implementat în România. Dar sesiunea PEFC Stakeholder Dialogue a dovedit că 

România nu are nimic de ascuns în privința recoltării sustenabile de material lemnos și a lanțurilor de 

aprovizionare bine administrate. 

  



 
Mai multe informații 

Despre Grupul Schweighofer 

Grupul Schweighofer 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 activ în industria de prelucrare a lemnului din 
Europa, având activități și în producția de energie din surse regenerabile, silvicultură și afaceri imobiliare. 
Divizia industrială a Grupului Schweighofer operează în România trei fabrici de cherestea și două fabrici de 
producție a panourilor din lemn și o fabrică de cherestea în Germania. Grupul este lider în industria europeană 
a prelucrării lemnului, având în acest moment aproximativ 3.500 de angajați. Holzindustrie Schweighofer 
exportă produsele sale în peste 70 de țări din întreaga lume. 
 
Noile măsuri Holzindustrie Schweighofer pentru o industrie sustenabilă a lemnului 

• Pădurea de Mâine – 1 milion de puieți vor fi plantați pe terenuri cu dificultăți de regenerare  

În parteneriat cu Asociația Administratorilor de Păduri și Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava am 

lansat un proiect multianual pentru reîmpădurirea suprafețelor degradate. Mai multe informații: 

www.padureademaine.ro  

• Monitorizare prin GPS – transparență în lanțul de aprovizionare 

Holzindustrie Schweighofer a implementat în România un sistem de monitorizare prin GPS (Timflow). 

Sistemul depășește cu mult toate cerințele legale. Toate camioanele care livrează buștean la fabricile de 

cherestea ale companiei sunt echipate cu un dispozitiv GPS care demonstrează locul exact de încărcare a 

buștenilor. Datele sunt accesibile publicului pe www.timflow.com  

• O mai bună consultare cu părțile interesate 

Pe parcursul ultimilor doi ani, Holzindustrie Schweighofer a îmbunătățit și a intensificat dialogul cu toate 

părțile interesate. Compania și-a asumat un dialog deschis și transparent cu ONG-urile și societatea civilă. 

Avem același obiectiv: asigurarea sustenabilității în industria de prelucrare a lemnului. 

• Audit cuprinzător realizat de renumitul grup Indufor 

În ianuarie 2016, Holzindustrie Schweighofer a analizat procesele sale interne în profunzime. Firma de 

consultanță finlandeză Indufor a examinat toate procesele, precum și lanțul de aprovizionare și toate 

fabricile din România. Concluzia raportului: sistemul de due diligence al Holzindustrie Schweighofer 

depășește cu mult reglementările în vigoare și e în perfectă conformitate cu standardele stabilite de 

Regulamentul Uniunii Europene privind lemnul (EUTR). 

• Holzindustrie Schweighofer susține introducerea standardelor FSC® în România prin plata unui bonus 

de 10 RON/m3 pentru buștenii certificați FSC®  

Pentru a asigura un lanț de aprovizionare durabil în România, care să îndeplinească standardele înalte ale 

FSC®, Holzindustrie Schweighofer plătește furnizorilor săi un bonus pentru buștenii certificați FSC®. Din 

2012, Holzindustrie Schweighofer a plătit un total de 5,65 milioane RON (€1,25 milioane) pentru acest 

bonus FSC®. 

• Controale stricte pentru zone cu risc 

Holzindustrie Schweighofer a dezvoltat un sistem pentru minimizarea riscurilor, sistem bazat pe hărți ale 

Asociației pentru Certificare Forestieră, care identifică zone de risc pentru tăieri ilegale. În cazul în care 

Holzindustrie Schweighofer cumpără lemn din aceste zone sau din depozitele situate în imediata 

apropiere a parcurilor naționale sau a pădurilor virgine, angajații noștri verifică documentele necesare 

recoltării legale a lemnului (actul de punere în valoare, amenajamentul silvic) cu atenție maximă. 

• Echipa de conformitate consolidată 

Un proces riguros de due diligence necesită un număr adecvat de experți bine instruiți. Recent, 

Holzindustrie Schweighofer și-a dublat echipa de certificare și conformitate, ajungând la 16 experți care 

lucrează pentru companie. 

• Renunțarea la furnizorii care nu respectă politica de achiziții a Holzindustrie Schweighofer 

În cazul în care furnizorii nu respectă politica de achiziții a companiei, aceștia sunt excluși din lanțul de 

aprovizionare. 



 
• Holzindustrie Schweighofer nu acceptă lemn provenit din parcurile naționale 

Holzindustrie Schweighofer a implementat în România politica „Zero transporturi din parcurile 

naționale”, deși legislația permite recoltarea lemnului din zonele tampon ale parcurilor naționale. 

• Training de conformitate și anti-corupție 

Pentru angajați, în special pentru cei care se ocupă de achiziții, Holzindustrie Schweighofer organizează în 

mod regulat training-uri de conformitate și anticorupție. 

• schweighofer-initiative.org 

Holzindustrie Schweighofer este angajat într-un dialog public transparent și deschis. Site-ul web 

www.schweighofer-initiative.org este parte a contribuției companiei la acest demers și prezintă eforturile 

de a îmbunătăți dialogul deschis pe teme de sustenabilitate în industria lemnului. 

 

 

Pentru mai multe informații 

Luciana Petrescu 
Director de comunicare 
Tel: (+40) 725 352 700 
E-mail: luciana.petrescu@schweighofer.ro 

 

 


