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Vasile PLEªCA,
Director general AVASTAR: 

„Ne dorim extinderea portofoliului de clien¡i, 
atât pe retail-ul modern, cât ¿i pe cel tradi¡ional”

Adrian ITU, 
Director general TIGER SOMEª

Hârtia înnobilatå 
revolu¡ioneazå 
lumea ambalajelor 



Info
Tiger Some¿ Impex SA
este o companie cu capital
româno-italian, speciali -
zatå în fabricarea hârtiei
înnobilate cu polietilenå,
destinatå ambalårii 
produselor din carne 
¿i alimentelor por¡ionate.

martie - aprilie 2012

NTERVIUI

57IC

NTERVIUI

56 IC

� Ce ne pute¡i spune despre politica de calitate adoptatå
de Tiger Some¿ ¿i cum a fost aceasta influen¡atå 
de investi¡iile realizate de-a lungul timpului?

Preocuparea continuå pentru asigurarea unui produs de calitate
este un aspect important al activitå¡ii noastre, toate materiile
prime utilizate de noi în produc¡ie fiind certificate interna¡ional
de institu¡ii specializate. Hârtia utilizatå este de cea mai bunå
calitate, produså din fibrå virginå, iar printre furnizorii no¿tri
enumerându-se: Grupul Ilim Rusia, Zicunaga Spania,
Arkhangelsk Rusia, Mariyski Rusia. În ceea ce prive¿te polietile-
na utilizatå, aceasta este furnizatå de producåtori importan¡i din
domeniu, precum Ineos, Dow Chemical, Polimeri Europa, Sabia,
Slovnaft. De asemenea, vopsele pe bazå de apå utilizate în pro-
duc¡ia noastrå sunt furnizate de producåtorul Druckfarben. La
rândul lor, produsele finite ob¡inute în procesul de fabrica¡ie al
societå¡ii Tiger Some¿ Impex SA sunt avizate sanitar de cåtre
Ministerul Sånåtå¡ii ¿i de institutul german ISEGA, care atestå
alimentaritatea. Din aprilie 2004, socie tatea de¡ine certificarea
de ma nagement a calitå¡ii I.S.0.9001/2001, iar pe partea de
mediu – I.S.O 9001:2008 din partea firmei Germanischer Lloyd.

� Cum a influen¡at criza economicå rezultatele financiare
ale companiei dumneavoastrå? Dar rela¡iile cu clien¡ii?

Criza nu ne-a afectat foarte puternic, am reu¿it så men¡inem vo -
lumele de vânzåri, så atragem clien¡i noi ¿i så dezvoltåm rela¡ii
comerciale solide cu partenerii no¿tri actuali. Dacå pe pia¡a din
România am reu¿it så ne men¡inem ¿i chiar så cre¿tem în aceastå
perioadå, datoritå clien¡ilor noi ¿i dezvoltårii lan¡urilor de super-
¿i hypermarket-uri, pe pia¡a externå au fost fluctua¡ii în privin¡a
volumelor de vânzåri.

� Care sunt principalii parteneri ai companiei 
Tiger Some¿?

Compania italianå Fornaroli Carta S.p.A. este ac¡ionarul majori-
tar al societå¡ii noastre, reprezentatå prin domnul Mario For -
naroli, care prin experien¡a acumulatå în aproximativ 50 de ani,
ne ajutå ¿i ne sus¡ine pentru a avea cea mai bunå materie primå
din industria hârtiei, la cele mai convenabile pre¡uri, precum ¿i

cele mai moderne standarde de pro-
duc¡ie. Aceastå socie tate dispune de
birouri în Rusia (Moscova), Italia,
Germania ¿i Statele Unite ale Americii.
În ceea ce prive¿te partenerii externi, pe
lângå furnizorii de materii prime (hârtie
¿i polietilenå) colaboråm cu importan¡i
distribuitori, clien¡i direc¡i, în special din
Fran¡a ¿i Italia. În ceea ce prive¿te par -
teneri interni, putem men¡iona socie  -
tå¡ile care sunt pentru noi importan¡i

distribuitori în majoritatea zonelor ¡årii, precum Bunzl Distribu¡ie
SRL, Accent Protrade Råzvana SRL Cluj, Baum SRL Oradea, Anca
Mixt SRL Arad, dar ¿i colaborarea cu marii producåtori de pungi:
Barleta SA Bacåu, Romsac SRL Buftea.

� În opinia dumneavoastrå, ce înseamnå o dezvoltare
sånåtoaså a industriei în care activa¡i?

O dezvoltare sånåtoaså a industriei ambalajelor ar trebui så aibå
în vedere ¿i legisla¡ia în domeniu, fiind necesare reglementåri
stricte în ceea ce prive¿te hârtia pentru ambalat produse ali-
mentare. De altfel, raportul calitate-pre¡ ar trebui så primeze pe
orice pia¡å, în condi¡iile în care cumpåråtorul ¡ine cont de el în
decizia de achizi¡ie a unui produs. De cele mai multe ori se
dore¿te achizi¡ionarea celui mai ieftin produs de pe pia¡å, dar
acesta nu oferå aceea¿i calitate ¿i siguran¡å, mai ales când este
vorba despre industria alimentarå.

� Pe termen scurt ¿i mediu, care crede¡i cå vor fi 
sursele de cre¿tere?

Pe termen scurt consideråm cå principala surså este cre¿terea
vânzårilor cåtre clien¡ii ce utilizeazå hârtia în domeniul alimen-
tar ¿i cre¿terea vânzårilor pe pia¡a externå, orientându-ne cåtre
¡åri apropiate României (gen Polonia, Serbia, Ungaria, Cehia,
Bulgaria) ¿i gåsirea unor domenii de utilizare cât mai diversifi-
cate pentru hârtia înnobilatå. Pe termen mediu o surså de
cre¿tere ar putea reprezenta diversificarea produc¡iei, dacå va fi
posibil, prin oferirea unor produse noi. Aici putem men¡iona com-
plexajul de hârtie înnobilatå cu polietilenå ¿i polipropilenå, care
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V iitorul ne rezervå câteva surprize interesante la capitolul 
ambalaje. Inova¡iile din acest domeniu aproape cå fac uitatå 

hârtia de pe vremea bunicilor, aceasta fiind înlocuitå aståzi 
de ambalaje cu circuite electronice tipårite, ambalaje sensibile 
la schimbårile con¡inutului, cu proprietå¡i antiseptice sau 
cu emi¡åtoare radio încorporate. Despre toate acestea, dar mai
ales despre utilitatea lor în industria cårnii ¿i în via¡a noastrå de zi
cu zi, ne vorbesc reprezentan¡ii companiei Tiger Some¿, 
într-un interviu acordat în exclusivitate. 

Text: Alina CONSTANTIN

Hârtia înnobilatå revolu¡ioneazå
lumea ambalajelor 

Dl. Adrian ITU,  director general 

al companiei Tiger Some¿ Impex SA,

crede cå nu este departe momentul 

în care vom urmåri reclame video pe cutiile cu

cereale sau vom fi anun¡a¡i printr-un mesaj

audio câte zile mai sunt pânå 

la data expirårii unui produs din frigider.

Departe de a fi banale, ambalajele devin 

ele însele din ce în ce mai inteligente 

¿i mai adaptate nevoilor noastre.
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în alte ¡åri are o vastå utilizare în domeniul ambalårii unor pro-
duse cu un con¡inut mai mare de gråsime – unt, mozzarella, pui
rotisa¡i). 
� Cum a¡i caracteriza anul 2011 ¿i ce preconiza¡i 

pentru anul în curs?

Anul 2011 a fost unul dificil . Am venit în întâmpinarea clien¡ilor
cu reduceri de pre¡uri ¿i cu oferte foarte bune, pentru a-i fideliza
pe ace¿tia, chiar dacå în acest context am ob¡inut marje minime
de profit. Pentru anul în curs, speråm så cre¿tem împreunå cu
clien¡ii no¿tri ¿i så reu¿im så finalizåm proiectele începute. Din
påcate, pe fondul cre¿terii continue a costurilor cu materia primå
(hârtie, polietilenå) vom fi nevoi¡i så majoråm pre¡urile la pro-
dusele noastre, dar vom încerca så asiguråm clien¡ilor no¿tri o

alternativå la produsele de bazå, astfel încât aceste cre¿teri de
pre¡ så nu fie prea mari. 

Scurt istoric al societå¡ii
Societatea comercialå Tiger Some¿ SA a fost înfiin¡atå în anul
1992, cu capital româno-italian. În primii ani de activitate a
desfå¿urat doar comer¡ intern ¿i extern, iar din anul 1994 a
început produc¡ia de ambalaje înnobilate. Pe parcursul anilor

‘94–’98 achizi¡ioneazå douå li nii de extrudere a polietilenei pe
hârtie, utilaje de tipårit, tåiat ¿i rebobinat hârtia, iar numårul
angaja¡ilor cre¿te de la 4 în anul înfiin ¡årii, la peste 40 în 1998.
Societatea continuå så inves teas cå într-o nouå direc¡ie ¿i anume:
tipårirea ambalajelor flexibile multistrat din BOPP, cât ¿i hârtie +
aluminiu. În acest sens achi zi¡io neazå în 1999 o ma¿inå de tipar

flexografic în 6 culori, iar trei ani mai
târziu (2002) începe construc¡ia unei
noi hale industriale, a unor spa¡ii pen-
tru birouri ¿i produc¡ia de ambalaje
flexibile, de circa 2.000 mp. Societatea
achizitioneazå o ma¿inå de tipårit

rotogravure în 8 culori Schiavi ¿i un laminator multistrat. ¥n
perioada 2004-2007 SC Tiger Some¿ Impex SA ajunge la o cifrå
de afaceri de circa 10 milioane euro. ¥n 2007 societatea vinde
divizia de ambalaje flexibile din BOPP unui investitor ceh, con-
tinuând cu producerea de hârtie cu polietilenå. ¥n perioada care
a urmat, societatea a fost într-o continuå cre¿tere, cifra de afa -
ceri din produc¡ie ¿i comer¡ ajungând la circa 17 milioane de
euro în anul 2011.

Compania Tiger Some¿ S.A. a înregistrat în anul 2011 o cifrå 
de afaceri de circa 17 milioane euro, din care 8 milioane euro/an
reprezintå produc¡ia de hârtie înnobilatå cu polietilenå.

60
procente

este cota de
pia¡å a societå¡ii
Tiger Some¿ SA.
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� Care sunt principalele categorii de produse 
pe care le oferi¡i clien¡ilor din industria cårnii?

Cu aproape douå decenii de experien¡å în domeniul ambalajelor,
putem afirma fårå rezerve cå în momentul de fa¡å Tiger Some¿
este cel mai mare producåtor de hârtie înnobilatå cu polietilenå
din ¡arå. Venim în întâmpinarea cerin¡elor variate ale pie¡ei ¿i ofe -
rim consumatorilor o paletå variatå de produse de cea mai bunå
cali tate în domeniul ambalajelor din hârtie, de aceea ne per-
mitem så privim cu încredere în viitor. SC Tiger Some¿  SA asi gurå
tuturor clien¡ilor urmåtoarele produse: hârtie måtase de gramaje
mici, înnobilatå ¿i neînnobilatå cu polietilenå destinatå ambalårii
produselor de cofetarie-patiserie; hârtie înnobilatå cu polietilenå

destinatå ambalårii produselor din carne ¿i brânzeturi; hârtie
måtase utilizatå pentru producerea pungilor; hârtie înnobilatå cu
polietilenå ¿i polipropilenå pentru pungile folosite la ambalarea
puilor rotisa¡i; hârtie pergament vegetal sau pentru copt; hârtie
hidrorezistentå, precum ¿i carton duplex înnobilat cu polietilenå
destinat sectorului de înghe¡atå. Personalizarea acestor ambalaje
se realizeazå la cererea clien¡ilor, produsul final poate fi livrat în
coli sau rola, la dimensiunile solicitate. 

� Sunte¡i furnizori ¿i pentru marile re¡ele de magazine?
Acoperim în propor¡ie de 95% marile re¡ele de magazine din
România, cât ¿i din Europa. Printre clien¡ii no¿tri se numårå firme
cu renume precum Kaufland, Carrefour, CrisTim, Ana Pan, Spring
Time, Auchan, Real, Angst, Metro, Cora, Mega Image, Napolact,
Ferma Zootehnica, Banat Bun, Alpin, NovaTim, Elit, CarmOlimp
¿.a.m.d.
� Sunte¡i unul dintre cei mai mari producåtori 

de hârtie de ambalat mezeluri ¿i carne proaspåtå. 
Cum a evoluat acest segment în ultimii ani? 

În ceea ce prive¿te capacitatea de produc¡ie ne situåm la apro-
ximativ 600 de tone/lunå, din care circa 60-65 % export. Dacå

acum 20 ani se vindeau pe pia¡a in ter nå
lunar circa 5-10 tone de hârtie înnobilatå
cu polietilenå, acum numai socie tatea
noastrå vinde circa 150-200 tone lunar.
Cererea a înregistrat o cre¿tere des tul de
mare de la an la an, dupå intrarea pe
pia¡å a marilor lan¡uri de magazine, pre-

cum ¿i dupå dezvoltarea puternicå ¿i constantå a producåtorilor
locali de mezeluri, care ¿i-au creat propria distributie, la care se
adaugå impunerea normelor UE în privin¡a ambalajelor.
� Ce cotå de pia¡å de¡ine Tiger Some¿ ¿i care este 

consumul de hârtie cu polietilenå la nivel na¡ional? 
Din studiile noastre Tiger Some¿ de¡ine în prezent peste 60% din
pia¡å pe acest segment, iar consumul na¡ional este de apro -
ximativ 200-250 tone/lunå.

� Ce a¿teptåri ave¡i de la cumpåråtorii acestor produse?
Speråm ca lumea så în¡eleagå cåt de important este ambalajul
în comer¡ul cu mezeluri, pentru cå acesta asigurå protec¡ia pro-
dusului pe parcursul transport – depozitare – utilizare de cåtre
consumatorul final, împotriva contaminårii exterioare. Astfel, ne
a¿teptam ca utilizarea hârtiei înnobilatå cu polietilenå så creascå
din ce în ce mai mult, iar cei care o folosesc så în¡eleagå cå nu
este un moft al producåtorului, ci o cerin¡å de protec¡ie a anumi-
tor produse alimentare, la care se adaugå reglementårile UE în
domeniu privind sånåtatea consumatorilor.

� Care sunt cele mai vândute produse 
din portofoliul companiei?

Consideråm cå cel mai important produs al nostru este hârtia
înnobilatå cu polietilenå. Solicitarea clien¡ilor în ceea ce prive¿te
acest produs este în general pentru hârtie în format plan (coalå)
deoarece aceasta se folose¿te în majoritatea magazinelor pentru
ambalarea mezelurilor ¿i brânzeturilor. Toate lan¡urile de super-
market-uri ¿i comercian¡ii care utilizeazå hârtia înnobilatå cu
polietilenå produså de noi opteazå pentru personalizarea acestui
ambalaj. Pe lângå func¡ia de protec¡ie a alimentului ambalat,

imprimarea cu sigla ¿i denumirea societå¡ii este o metodå efi-
cientå de promovare. De asemenea, o pondere în vânzåri pre -
zintå ¿i hârtia înnobilatå cu polietilenå în rolå care poate fi uti-
lizatå atât pentru ambalarea produselor alimentare, cât ¿i pen-
tru produc¡ia de pungi.

� Cum au evoluat vânzårile companiei Tiger Some¿ 
în contextul economic actual? 

Raportându-ne la ultimii 2 ani (2010 - 2011) putem spune cå
la unele produse am cunoscut cre¿tere, în timp ce la altele au
stagnat sau chiar au scåzut. O cre¿tere semnificativå de circa
40% am avut la vânzårile totale pe pia¡a internå, cre¿tere justi-
ficatå prin atragerea de noi clien¡i, dar ¿i prin cre¿terea volumu-
lui vânzårilor cåtre cei existen¡i. Produsul care a sus¡inut cre¿terea
pe pia¡a internå a fost hârtia cu polietilenå imprimatå (atât for-
mat plan cât ¿i bobinå), clien¡ii acordând o mai mare aten¡ie
personalizårii acestui ambalaj. În ceea ce prive¿te vânzårile pe
pia¡a externå, în ultimi doi ani am avut o scådere a volumului
vânzårilor de aproximativ 5% în 2011 fa¡å de 2010, dar suntem
optimi¿ti cå în anul 2012 vom fi pe un trend ascendent. 

În 2011, din cantitatea totalå de aprox. 6.800 tone, 60–65%
reprezintå export în special cåtre Fran¡a ¿i Italia, dar ¿i în ¡åri 
precum Germania, Slovacia, Austria, Polonia sau Danemarca,
diferen¡a fiind destinatå pie¡ei interne. 

Tiger Somes Impex S.A. started in 1992, with Romanian-
Italian capital, being specialized in the production and prin -
ting of polyethylene coated paper – Polyethylene coated paper
– used for meats/deli cuts and portioned-food packaging,
sugar, salt, flavors, etc. 
The production line is equipped with a mo dern line of
machines and equipments, ensuring that our company is com-
petitive in the paper packaging business: 2 extruding
machines (equipments used for polyethylene coated paper); 1
machine for flexo graphic process in 4 colors; debit machines:
1 winder, 1 cutter (equipment used to cut the paper from reel
to sheets of paper) and 2 cross-cut shears. The sales figures
are about 8 millions Euros/year and produce 7800 tons of
polyethylene coated paper: 25% is marketed on the local
market and 75% is delivered to European markets, mainly to
Italy and France, but also to Germany, Slovakia, Austria,
Poland and Denmark.

All the raw materials they use have the appropriate sanitary
and security certification: the base paper has received the sa -
nitary certification from the ISEGA German Institute and the
polyethylene is ISO certified by the suppliers (Kazan Russia,
Slovnaft Slovakia). The final products (obtained through the
production process at Tiger Somes Impex) are also certified by
the Public Health Institute of Romania. The polyethylene coa -
ted paper has also received the sanitary certificate from the
ISEGA German Institute, which regulates the proper contact of
food with paper in packa ging. 
Since April 2004, the company is ISO 9001/2001 certified by
the Germanicher Lloyd company. With over ten years of expe-
rience in producing wrap paper and packaging, Tiger Somes
company can state that it is one of the most powerful produ -
cers of paper based packaging pro ducts in the country. The
paper can be personalized based on the customers’ request
and the packs can be cut off in stacks.

SUMMARY

200
tone lunar

de hârtie înnobilatå 
cu polietilenå 
vinde societatea 
Tiger Some¿.

Andrei BRADEA, director de vânzåri 
în cadrul SC Tiger Some¿ S.A 

ne vorbe¿te despre activitatea societå¡ii 
¿i serviciile pe care aceasta le oferå 

pe pia¡a româneascå. 

SC TIGER SOMEª IMPEX SA 
Str. Bistri¡ei nr 63, Dej, jud. Cluj

Tel: (+4)0264.206012;
(+4)0264.223249

Fax: (+4) 0264.223239
www.tigersomes.ro


