
PROIECT SUSÞINUT DE "Holzindustrie Schweighofer"

Holzindustrie investeºte în
învãþãmântul tehnic ºi profesional,

cu precãdere în
industria prelucrãrii lemnului

l "Holzindustrie Schweighofer nu deþine pãduri în parcuri naþionale"

Interviu cu domnul Dan Bãnacu, director general la
Holzindustrie Schweighofer

Reporter: Aþi anunþat recent o

investiþie de 280.000 de euro în

Colegiul Tehnologic „Grigore Co-

bãlcescu" din oraºul Moineºti. În ce

constã aceastã investiþie?

Dan Bãnacu: Este vorba despre

un proiect de susþinere a învã-

þãmântului tehnic ºi profesional,

cu precãdere în industria prelucrã-

rii lemnului, pe care dorim sã îl

dezvoltãm ºi sã îl extindem ºi pe

viitor. În cadrul parteneriatului cu

Colegiul Tehnic „Grigore Cobãlces-

cu" din Moineºti a fost înfiinþatã o

nouã clasã de ºcoalã profesionalã

cu 28 de elevi. Cu susþinerea Hol-

zindustrie Schweighofer, jumãtate

dintre aceºtia se vor pregãti timp

de trei ani pentru meseria de lãcã-

tuº mecanic, iar ceilalþi pentru a

deveni electricieni joasã tensiune.

Programul de studiu se încadreazã

în toate prevederile curriculare ale

Ministerului Educaþiei, inclusiv

printr-o pondere crescutã a practi-

cii profesionale pe durata celor trei

ani, astfel încât absolvenþii vor pri-

mi un certificat de competenþã

profesionalã recunoscut la nivel

european (nivelul 3 EQF).

Din aceastã toamnã, colegiul va

beneficia de un atelier dotat cu

echipamente moderne, precum ºi

de un internat complet renovat ºi

mobilat, unde elevii vor putea stu-

dia ºi se vor putea odihni fãrã a mai

fi nevoiþi sã facã naveta zilnic. În

cei trei ani de studiu, elevii vor pri-

mi din partea companiei ºi burse

care pot ajunge pânã la 700 de lei

lunar, în funcþie de rezultatele la

învãþãturã. Aceste burse suplimen-

teazã ajutorul de 200 de lei acordat

de statul român. Elevii vor des-

fãºura practica profesionalã în fa-

bricile Holzindustrie Schweighofer,

alãturi de profesioniºti excelent

pregãtiþi care sã îi îndrume ºi sã îi

inspire, ºi vor lucra pe echipamen-

te de ultimã generaþie, pentru a

deprinde standardele industriei

încã de pe bãncile ºcolii.

Este un proiect ambiþios, care

credem cã va stimula reînnoirea ºi

întãrirea clasei profesionale în re-

giune. Ne dorim sã atra-

gem copii talentaþi ºi

inimoºi pe care sã îi

sprijinim, împreu-

nã cu profesorii ºi

t u t or i i lor d e

practicã, pentru a

deveni meseriaºii

respectaþi de care

are nevoie nu doar

economia, ci ºi societatea

în ansamblul ei.

Reporter: De ce aþi ales sã inves-

tiþi în educaþie? Aveþi în vedere an-

gajarea viitorilor absolvenþi în fa-

bricile Holzindustrie?

Dan Bãnacu: Noi credem cã edu-

caþia este piatra de temelie a fiecã-

rui om, dar ºi a fiecãrei organizaþii,

de aceea investim considerabil în

aceastã direcþie. Parteneriatul din-

tre Holzindustrie Schweighofer ºi

Colegiul Tehnic din Moineºti este

doar cea mai recentã iniþiativã

dintr-o serie care tinde sã se trans-

forme într-un veritabil program.

Formarea la nivel local a viitorilor

specialiºti este un obiectiv prioritar

al Holzindustrie Schweighofer,

care susþine instituþiile de învã-

þãmânt din toate zonele unde des-

fãºoarã operaþiuni. Ne mândrim cu

tinerii a cãror pregãtire o sprijinim.

Ca exemplu, aº menþiona frumoa-

sa colaborare pe care o avem cu
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"Absolvenþii
vor primi un
certificat de

competenþã
profesionalã recunoscut

la nivel european
(nivelul
3 EQF)."



Universitatea ªtefan cel Mare din

Suceava ºi cu Universitatea Transil-

vania din Braºov, unde susþinem

învãþãmântul superior silvic ºi ingi-

neria prelucrãrii lemnului prin do-

tarea laboratoarelor de cercetare ºi

prin acordarea de burse pentru

studenþii merituoºi.

Absolvenþii noii clase de la Moi-

neºti îºi vor putea alege provocãri-

le profesionale. Fireºte, vom fi bu-

curoºi sã îi avem colegi în Holzin-

dustrie Schweighofer ºi îi aºtep-

tãm, în limita locurilor disponibile,

sã se alãture echipei noastre de

pr of e s i oni ºt i c a e le c t r i c i e ni ,

mecanici sau operatori.

Reporter: Câte fabrici are Holzin-

dustrie Schweighofer în prezent, în

România, ºi câþi salariaþi?

Dan Bãnacu: Din 2003, de când a

deschis prima fabricã de cherestea,

la Sebeº, Grupul Schweighofer a

investit constant ºi a ajuns sã ope-

reze astãzi cinci fabrici în România

- trei de cherestea (la Sebeº, Rãdã-

uþi ºi Reci), una de panouri masive

din lemn încleiat (la Siret) ºi una de

panel (la Comãneºti). Odatã cu des-

chiderea fabricii de la Reci, în 2015,

avem aproximativ 3000 de anga-

jaþi, iar în cadrul industriilor conexe

pu t e m v or bi d e apr oxi m at i v

10.000 de locuri de muncã genera-

te indirect.

Reporter: Care sunt planurile de

dezvoltare ale grupului Holzindu-

strie Schweighofer în România, în

condiþiile actuale ale pieþei locale a

lemnului?

Dan Bãnacu: Anul trecut am fi-

nalizat o investiþie majorã, fabrica

de cherestea de la Reci, care a ridi-

cat suma totalã investitã de Grupul

Schweighofer în România la 778 de

milioane de euro. În urmãtoarea

perioadã, prioritatea noastrã este

consolidarea investi-

þiilor deja realizate

ºi creºterea valorii

adãugate produse-

lor. În acest sens, in-

vestiþiile în tehnolo-

gii de ultimã genera-

þie ºi mai ales pregãtirea

ºi formarea profesionalã

continuã a angajaþilor noºtri ne

permit sã realizãm produse supe-

rioare, foarte cãutate pe plan ex-

tern pentru cã se ridicã la nivelul

exigenþelor celor mai ridicate ale

partenerilor noºtri din Uniunea Eu-

ropeanã sau Japonia. Iniþiativele

mai ample în domeniul educaþiei,

menþionate anterior, sunt motiva-

te ºi de aceste necesitãþi fireºti.

O altã direcþie care ne preocupã

este intensificarea colaborãrii cu

autoritãþile statului, societatea ci-

vilã, organismele de certificare ºi

asociaþiile din industrie pentru a

susþine o dezvoltare corectã ºi sus-

tenabilã a sectorului de prelucrare

a lemnului, pentru a gãsi soluþii

pentru provocãrile legate de o

anumitã percepþie publicã a indus-

triei ºi a celor care lucreazã în sec-

tor. Suntem conºtienþi de poziþia

noastrã de lider al sectorului, care

ne onoreazã dar ne ºi obligã sã

devenim un exemplu de bune

practici în ce pri-

veºte nu doar pro-

ducþia, ci mai ales

utilizarea respon-

sabilã a resurselor

sau implicarea în

viaþa comunitãþilor

locale.

Reporter: Ce volume de

cherestea, panouri masive, panelu-

ri, alte produse comercializeazã

grupul Holzindustrie Schweigho-

fer în România? Dar pe piaþa exter-

nã?

Dan Bãnacu: Piaþa internã este

foarte importantã pentru noi ºi ne

mândrim cã produsele Holzindus-

trie Schweighofer sunt din ce în ce

mai bine primite. Aproximativ o

cincime din producþia fabricilor

noastre este destinatã pieþei inter-

ne, iar aceastã pondere este în

creºtere. Dezvoltãm relaþiile cu

partenerii din industria construcþii-

lor ºi din industria mobilei ºi co-

mercializãm produsele noastre în

magazinele de bricolaj. Promovãm

din ce în ce mai activ produsele

noastre pentru încãlzirea locuinþe-

lor, peleþii ºi brichetele produse

din material regenerabil, alternati-

ve ecologice la alte surse de ener-

gie utilizate în România.
Exportãm o gamã diversificatã de

produse în aproximativ 70 de þãri
din întreaga lume. Materialele ºi
elementele pentru construcþii rea-
lizate în fabricile noastre respectã
certificãri internaþionale ºi sunt re-
cunoscute ºi apreciate pentru cali-
tatea lor ridicatã. Pentru a satisface
exigenþele unor constructori de
top din întreaga lume investim în
permanenþã în tehnologiile de
producþie ºi în formarea continuã a
angajaþilor noºtri. Rezultatul aces-
tor eforturi este valoarea adãugatã
a lemnului pe care îl prelucrãm, re-
ducerea impactului asupra mediu-
lui înconjurãtor ºi posibilitatea de a
ne creºte implicarea în proiecte de
responsabilitate socialã.

Reporter: Care este relaþia pe

care o aveþi cu firmele din industria

construcþiilor precum ºi cu produ-

cãtorii de mobilã din þara noastrã?

Dan Bãnacu: Produsele noastre

destinate construcþiilor sunt co-

mercializate în toate magazinele

de tip DIY ºi sunt foarte bine primi-

te. Pentru industria mobilei produ-

cem panouri acoperite cu furnir

decorativ, din fag sau stejar, iar

piaþa internã este în creºtere, pen-

tru cã tot mai multe companii pre-

ferã sã achiziþioneze aceste mate-

riale de la un producãtor speciali-

zat decât sã îºi dezvolte propriile

capacitãþi.

Parteneriatele noastre cu produ-

cãtorii de mobilã nu sunt foarte ex-

tinse, pentru cã producþia noastrã

se bazeazã pe lemn de rãºinoase

( m o l i d , b r a d s a u p i n ) , c a r e

cunoaºte mai puþine utilizãri în in-

dustria mobilei, axatã pe prelucra-

rea lemnului de esenþã tare. De

aceea nu poate fi vorba de compe-

tiþie pentru materia primã, aºa cum

s-a vehiculat. Lemnul din România
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"Avem
aproximativ 3.000

de angajaþi, iar în cadrul
industriilor conexe putem

vorbi de aproximativ
10.000 de locuri de

muncã generate
indirect."

Fabrica din Siret

Fabrica din Sebeº

(continuare în pagina 26)



este în proporþie de aproximativ

60% lemn de fag, stejar sau alte

specii utilizate pentru fabricarea

mobilei ºi sub 40% este lemn de rã-

ºinoase. Holzindustrie Schweigho-

fer prelucreazã mai puþin de 10%

din lemnul recoltat în þara noastrã

ºi importã mai mult de jumãtate

din necesarul de material lemnos.

Reporter: Care sunt tendinþele

pieþei în care activaþi?

Dan Bãnacu: Prima parte a anu-

lui a fost marcatã de anumite eve-

nimente - condiþii meteorologice

improprii, blocaje în organizarea

de licitaþii - care au determinat

fluctuaþii ale preþului lemnului.

Holzindustrie Schweighofer a do-

vedit o capacitate de adaptare

care i-a permis sã depãºeascã difi-

cultãþile de aprovizionare de pe

piaþa internã. Politica noastrã de

achiziþii s-a orientat spre creºterea

importurilor, în special din statele

învecinate, din Ucraina, Bielorusia,

Slovacia, Slovenia sau Croaþia, dar

ºi de cherestea din Germania. Dacã

în 2015 am importat peste 40% din

materia primã pentru consumul in-

tern, astãzi achiziþionãm din 15

þãri, iar necesarul nostru de mate-

rial lemnos este acoperit în propor-

þie de 60% din import. În acest mo-

ment, Holzindustrie Schweighofer

este cel mai mare importator de

materie primã de pe piaþa localã:

noi introducem lemn în România ºi

exportãm produse cu valoare adã-

ugatã ridicatã, aducând un aport

important la balanþa de schimburi

comerciale ºi reinvestind constant

în tehnologie ºi în proiecte de

implicare socialã.

ªi alte companii au procedat în

mod similar ºi, iatã, industria mobi-

lei a raportat creºteri ale producþiei

ºi exporturilor chiar în aceste con-

diþii, ale unei pieþe interne impre-

dictibile ºi cu anumite dificultãþi de

aprovizionare.

Reporter: Având în vedere cã

afacerea Holzindustrie se bazeazã

pe disponibilitatea lemnului pe

termen lung, cum vã implicaþi în

exploatarea durabilã ºi transparen-

þa pãdurilor?

Dan Bãnacu: În lupta pentru sto-

parea exploatãrilor iresponsabile ºi

a ilegalitãþilor, am fost de la bun

început de aceeaºi parte a barica-

dei cu autoritãþile, asociaþiile de

mediu ºi alþi factori din industrie ºi

din societatea civilã. Avem o politi-

cã de aprovizionare foarte strictã.

Toþi furnizorii noºtri sunt atent ve-

rificaþi înainte de semnarea con-

tractelor ºi le cerem sã se confor-

meze tuturor standardelor stabilite

prin legislaþia româneascã ºi euro-

peanã în domeniu. Fiecare trans-

port de material lemnos este tre-

cut prin mai multe filtre înainte de

a fi admis pe poarta fabricilor, iar

orice neconcordanþã cu documen-

tele însoþitoare este înregistratã ºi

transmisã imediat autoritãþilor. De

exemplu, în urma mãsurãtorilor fi-

nale, cu echipamentele precise de

care dispunem în fiecare fabricã, se

poate înregistra un volum supli-

mentar de lemn faþã de cel mãsu-

rat în pãdure, cu instrumente de

mãsurã mult mai puþin precise.

Aceste volume, nu sunt recepþio-

nate pentru prelucrare, ci depozi-

tate într-un spaþiu special amena-

jat ºi predate ulterior Gãrzii Fore-

stiere, deºi legislaþia în vigoare nu

ne impune acest lucru. În primele

nouã luni am predat peste 1600 de

metri cubi.

Salutãm ºi susþinem iniþiativele

guvernamentale în domeniu, pre-

cum sistemul SUMAL sau aplicaþia

Inspectorul Pãdurii. În paralel, dez-

voltãm propriile noastre proiecte

pentru a mãri trasabilitatea mate-

rialului lemnos, în colaborare cu

toþi cei amintiþi mai sus, pe douã

coordonate: control la sursã, adicã

în pãdure, ºi controlul transporturi-

lor. Unul dintre proiecte vizeazã

monitorizarea tuturor transportu-

rilor pentru fabricile Holzindustrie

Schweighofer, fie pe cãile rutiere,

fie pe cele feroviare, prin tehnolo-

gie GPS. Un altul prevede înregis-

trarea arborilor din pãduri cu ci-

puri pentru identificare prin radio-

frecvenþã (RFID) - vom putea,

practic, sã cunoaºtem fiecare co-

pac, fiecare buºtean care ajunge

la fabrica de cherestea ºi astfel sã

eliminãm orice incertitudini le-

gate de legalitatea provenienþei

acestora.

Reporter: Holzindustrie Schwei-

ghofer are atestat de exploatare

forestierã?

Dan Bãnacu: Compania noastrã

nu deþine atestat de exploatare fo-

restierã ºi nu desfãºoarã astfel de

activitãþi. Tot necesarul de materie

primã este achiziþionat conform

unor politici foartre stricte de apro-

vizionare, apreciate de organisme

internaþionale - precum Indufor -

pe nt r u r i g u r oz i t at e a c ar e

depãºeºte cerinþele legale din

România. Furnizorii noºtri princi-

pali sunt RNP-Romsilva ºi alte firme

care exploateazã lemn din pãdurile

proprietate de stat sau privatã, iar

în ultimii ani am crescut semnifica-

tiv rata importurilor de material

lemnos, dupã cum am precizat.

Reporter: Organizaþia Agent

Green susþine cã România a pier-

d u t P arcu l N aþ ional R et ezat ,

întrucât Holzindustrie Schweigho-

fer a cumpãrat lemn exploatat din

aceastã zonã de firme terþe. Cum

comentaþi acuzaþiile?

Dan Bãnacu: Suntem deschiºi

dialogului cu reprezentanþii Agent

Green ºi ai altor organizaþii de me-

diu ºi dorim sã discutãm, în mod

transparent, atât situaþiile care ar

putea apãrea în teren cât ºi soluþii-

le pe termen lung pentru a asigura

sãnãtatea pãdurilor din parcurile

naþionale.

Încã din primãvara anului 2015,

Holzindustrie Schweighofer a de-

cis sã refuze lemnul provenit din

zonele tampon ale parcurilor na-

þionale, cu toate cã legislaþia per-

mite recoltarea masei lemnoase

din aceste zone. Respectãm ºi sus-

þinem deciziile profesioniºtilor im-

plicaþi în managementul pãdurilor,

precum ºi toate obligaþiile care ne

revin pentru gestionarea durabilã

a pãdurii, potrivit Codului Silvic, in-

clusiv cele de recoltare ºi extrage-

re. Holzindustrie Schweighofer

întrerupe imediat orice colaborare

cu furnizorii care nu ne respectã

politica de aprovizionare cu masã

lemnoasã.

Holzindustrie Schweighofer nu

deþine pãduri în parcuri naþionale,

iar zona Câmpuºel (Câmpul lui

Neag), la care se face referire, se

aflã în afara parcurilor naþionale

Retezat ºi Domogled-Valea Cernei.

Suntem pe deplin conºtienþi de

valoarea parcurilor naþionale ca

habitate cheie pentru conservarea

biodiversitãþii ºi încurajãm efortu-

rile organizaþiilor care militeazã

pentru protejarea acestora, mai

ales prin stoparea tãierilor ilegale.
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"În 2015 am importat
peste 40% din materia

primã pentru consumul
intern, astãzi

achiziþionãm din
15 þãri, iar necesarul
nostru de material

lemnos este acoperit
în proporþie de

60%
din import."

(urmare din pagina 25)


