
                                                                                                                
 
 
 

Holzindustrie Schweighofer începe operaţiunile în noua 

fabrică de cherestea de la Reci 

 

Investiția de 150 de milioane de euro va genera 650 de locuri de muncă în 

fabrică 

 

 

Reci, 27 octombrie 2015 –  Holzindustrie Schweighofer a început operaţiunile în noua fabrică 

de chesterea de la Reci, judeţul Covasna. Acest proiect reprezintă o investiție de 150 milioane 

de euro și va genera 650 de locuri de muncă direct în fabrică și alte peste 2.000 de locuri de 

muncă în regiune. 

 

Noua fabrică, a cărei construcție a început în luna decembrie  a anului 2013, are o suprafață de 

70 de hectare și o capacitate de debitare anuală de 800.000 m3 lemn rotund, provenit exclusiv 

din păduri administrate durabil din România și din alte țări precum Polonia, Ungaria, Austria, 

Croația, Slovenia etc. În urma acestei investiții, Holzindustrie Schweighofer devine unul dintre 

cei mai mari angajatori privați din zonă. În prezent, fabrica are peste 300 de angajați, însă 

numărul acestora va ajunge la 650, la capacitate maximă. De asemenea, în baza experiențelor 

anterioare, din celelalte fabrici, compania estimează că alte peste 2.000 de locuri de muncă vor 

fi generate în industrii conexe, datorită colaborării cu alte firme. În același timp, Holzindustrie 

Schweighofer va fi unul dintre principalii contribuabili din județul Covasna, întrucât fabrica de la 

Reci va aduce la buget contribuţii anuale de peste 6,8 milioane de euro prin plata de taxe și 

impozite. 

 

„Încă de la începutul investiției de la Reci, am avut încrederea că acest proiect va contribui la 

dezvoltarea industriei de prelucrare a lemnului, precum și la creșterea economică a județului 

Covasna, prin crearea de oportunități profesionale pentru forța de muncă locală și prin 

diversificarea și sprijinirea activităților economice din această zonă. Astfel, noua fabrică de la 



                                                                                                                
 
 
 
Reci este parte a angajamentului Holzindustrie Schweighofer de a se număra printre principalii 

investitori strategici din România și printre angajatorii de top din această industrie”, a declarat 

Dan Banacu, Holzindustrie Schweighofer. 

 

Proiectul de la Reci este a treia fabrică de cherestea a companiei Holzindustrie Schweighofer în 

România, după cele de la Sebeș și Rădăuți. De asemenea, compania operează în România o 

fabrică de panouri încleiate din lemn masiv, la Siret, și una de panel, la Comănești. Cea mai 

mare parte din cheresteaua produsă la Reci va fi prelucrată superior. Sortimentul cel mai slab 

calitativ de cherestea, care nu poate fi întrebuințat în alte domenii, va fi valorificat superior în 

fabricile din Comănești și Siret. 

 

În același timp, noua fabrică din Reci reprezintă un proiect important pentru comunitatea locală 

din județul Covasna, care se bucură de sprijinul Holzindustrie Schweighofer într-o serie de 

proiecte sociale din domeniul cultural, al educației și al sănătății, după modelul celorlalte locații 

din România în care compania este activă. 

 

 

 

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. De la 

intrarea pe piața locală și până în prezent, Holzindustrie Schweighofer a investit 778 milioane de euro în 

România, iar în ultimii patru ani a contribuit la bugetul statului cu peste 100 milioane de euro. Profitul 



                                                                                                                
 
 
 
realizat de companie timp de 10 ani este reinvestit în România, generând în fiecare an noi locuri de 

muncă. Compania Holzindustrie Schweighofer importă anual din ţările vecine peste 1 milion m3 lemn sub 

formă de buştean pentru care plătește taxe de peste 40 milioane lei, în timp ce din România pleacă în 

fiecare an, cu precădere în Extremul Orient, aproximativ 400.000 m3 lemn sub formă de buştean 

neprelucrat. 

 


