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Holzindustrie Schweighofer: efectele planului de acțiuni pentru o industrie sustenabilă a lemnului 

în Romania: doi furnizori au fost suspendați în august 2017  

Holzindustrie Schweighofer a implementat un plan de acțiune pentru a combate tăierile ilegale, plan 

ce depășește cu mult prevederele legale în vigoare din România. 

Unul dintre componentele acestui plan de acțiune este politica de a nu accepta lemn din parcurile 

naționale, chiar dacă acest lucru este permis din punct de vedere legal. Prin urmare, împărtășim 

preocuparea organizațiilor de mediu în a consolida eforturile de protecție a parcurilor naționale din 

România. 

Mecanismele noastre de securitate referitoare la politica ,,zero livrări de lemn din parcurile 

naționale” sunt: 

• Obligația contractuală a furnizorilor de a nu ne furniza lemn din parcurile naționale. 

• Verificarea provenienței lemnului prin sistemul SUMAL (baza de date a Guvernului României 

pentru trasabilitatea transporturilor de lemn), Inspectorul Pădurii (sistemul Guvernului 

României pentru exploatarea și trasabilitatea lemnului și date SUMAL), și verificarea livrărilor 

direct la fabricile noastre prin propriul sistem de monitorizare prin GPS – Timflow.  

 

Doi furnizori suspendați în august 2017 

În august 2017, Holzindustrie Schweighofer a descoperit trei încărcături care au provenit din zonele 

tampon ale Parcului Național Munții Rodnei. Propriul sistem de monitorizare al companiei, Timflow 

(www.timflow.com), a emis alerte cu privire la proveniența lemnului. Încărcăturile au fost livrate de 

către doi furnizori către punctul de lucru al Holzindustrie Schweighofer de la Susenii Bârgăului în 4, 14 

și 17 august 2017. Acest lemn a fost recoltat legal în concordanță cu legislația românească, dar a 

reprezentat o încălcare evidentă a politicii companiei. (Notă: Recoltarea din parcurile naționale nu 

este specifică doar României, ci există parcuri naționale și în Germania sau Austria în care sunt 

reglementate legal măsuri de recoltare în zonele tampon). Holzindustrie Schweighofer a reacționat 

imediat și a suspendat cei doi furnizori.  

Compania va oferi de asemenea informații despre acest eveniment în cadrul întâlnirilor efectuate cu 

regularitate cu părțile interesate și cu organizațiile non-guvernamentale.  

 

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/m
3
 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. 

 

Pentru mai multe informații 
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