
 
 
 

 
 

 

Declarație Holzindustrie Schweighofer  

Articol Rise Project despre raportul Ministerului Mediului 

 
 
 

 

Referitor la articolul publicat pe site-ul RiseProject.ro privind rezultatele controalelor efectuate de 

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor la fabricile Holzindustrie Schweighofer, dorim să facem unele 

precizări. 

 

În primul rând, menționăm că, pe data de 19 august 2015, am transmis o solicitare oficială către 

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, pentru a primi raportul întocmit în urma controalelor realizate 

la fabricile noastre. Până la acest moment, nu am primit niciun răspuns la această solicitare. Prin 

urmare, până nu intrăm în posesia unei copii a raportului, suntem în imposibilitatea de a face comentarii 

legate de informații pe care acesta le-ar putea include. 

 

Holzindustrie Schweighofer operează în baza unor standarde înalte de selecție a furnizorilor cu care 

colaborează. Prin contractele de achiziție pe care le semnăm, furnizorii trebuie să garanteze proveniența 

legală a masei lemnoase și deținerea tuturor aprobărilor necesare conform legislației în vigoare. Întregul 

lanț de custodie poate fi identificat și verificat pentru a urmări trasabilitatea lemnului. Mai multe detalii 

pot fi găsite aici.) 

 
Chiar dacă nu cunoaștem conținutul raportului, dorim să aducem unele clarificări privind procedurile 

utilizate de Holzindustrie Schweighofer, care sunt o practică uzuală în industria prelucrării lemnului.  

 

Contractele cu furnizorii sunt încheiate pe perioade de trei luni, pe baza unor estimări în ceea ce privește 

cantitățile ce urmează a fi livrate.   

 

Astfel, volumul de lemn pe care îl achiziționăm de la furnizori în cele trei luni de contract poate varia față 

de estimările inițiale, în funcție de factori precum: disponibilitatea resursei, rezultatele licitațiilor la care 

participă furnizorii noștri, condițiile meteo, evoluția cererii pentru produsele noastre etc. De aceea, în 

practică, pot exista furnizori care livrează peste volumul inițial contractat, precum și furnizori care 

livrează sub volumul contractat. De altfel, o astfel de variație între cantitățile de materie primă estimate 

initial și cele achiziționate nu este specifică activității noastre, ci este frecvent întâlnită în cazul 

companiilor care desfășoară activități de producție. 

http://www.schweighofer-initiative.org/ro/woodtracking/#post-274


 
 
 

De asemenea, dorim să precizăm că, în fabricile Schweighofer, bușteanul rotund de bună calitate este 

folosit strict pentru producția de cherestea și produse semi-fabricate. De altfel, o astfel de utilizare este 

cea normală, fiind dictată de rațiuni de natură economică ușor de înțeles de către oricine. Valoarea 

adăugată obținută prin fabricarea de cherestea și semi-fabricate este mult mai mare decât valoarea care 

ar putea fi obținută din producerea de energie. De altfel, Schweighofer nu este un actor important pe 

piața energiei electrice din România, energia electrică produsă fiind folosită în cea mai mare parte 

pentru consumul propriu al societății, în activitatea de procesare a lemnului.  

 

Vom reveni cu mai multe detalii de îndată ce vom primi raportul de la Ministerul Mediului. 

 

Între timp, vă stăm la dispoziție cu informații, dacă aveți întrebări. 

  


