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I Prezentare

� O halå uria¿å, cu sute de role de hârtie stivuite pe margine ¿i
balo¡i de coli a¿eza¡i pe pale¡i, câteva utilaje care lucreazå la foc
continuu. În jurul lor, speciali¿tii verificå atent computerele ast-
fel încât produc¡ia så meargå precum un ceas elve¡ian. Aceasta
este atmosfera din fabrica Tiger Some¿, din Dej. Cu o experien¡å
de 25 de ani în producerea de ambalaje de înaltå calitate, Tiger
Some¿ s-a impus pe pia¡a româneascå, dar ¿i pe cea externå.
Vorbim despre cel mai mare producåtor de ambalaje din
România, cu o produc¡ie lunarå de aproximativ 700 de tone de
hârtie înnobilatå cu polietilenå. Pentru a îndeplini îndeaproape
cerin¡ele ¿i exigen¡ele partenerilor români ¿i stråini, Tiger Some¿ a

ridicat ¿tacheta, impunând un standard ¿i
mai înalt de calitate a materialelor
oferite. Astfel, anul trecut au fost începute
demersurile pentru ob¡inerea certificårii în
conformitate cu standardul global BRC. 
„În vederea îmbunåtå¡irii calitå¡ii pro-
duselor, respectiv pentru diminuarea
impactului negativ asupra mediului ¿i

siguran¡a produsului care rezultå din fabricarea ¿i comer-
cializarea produselor, compania a început la jumåtatea anului
2016 implementarea sistemului de management al siguran¡ei
produsului, în conformitate cu standardul de referin¡å BRC
Packaging and Packaging Materials High Hygiene, iar la finalul
anului s-a ob¡inut certificarea din partea organismului certificat
Loyds. Sistemul BRC este proiectat pentru producåtorii de amba -
laje care furnizeazå componente sau ambalaje gata 
confec¡ionate pentru ambalarea produselor alimentare. Am ales
în primul rând acest certificat atât de greu ¿i atât de strict,

Tiger Some¿, cel mai mare producåtor de ambalaje flexibile
imprimate din hârtie înnobilatå cu polietilenå din 
România, a ob¡inut la finele anului trecut certificarea BRC. 
Este vorba despre un standard global care certificå siguran¡a
¿i calitatea produselor comercializate. 
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Fabrica de ambalaje Tiger Some¿ a ob¡inut
certificare pe standardul global BRC

deoarece le va oferi clien¡ilor certitudinea cå, lucrând cu Tiger
Some¿ ¿i cumpårând hârtia produså de Tiger Some¿, vor avea o
siguran¡å, iar produsul lor de calitate nu va avea niciun risc în
fa¡a clientului final”, ne-a declarat Andrei Bradea, Country Sales
Manager în cadrul SC Tiger Some¿ SA. 

Implementarea BRC, 
la solicitarea pie¡ei externe 

Practic, este vorba despre un certificat extrem de strict, care
vizeazå igiena ¿i calitatea produselor, prin intermediul cåruia
clien¡ii au garan¡ia faptului cå hârtia produså de Tiger Some¿
este un produs de înaltå calitate, care nu supune niciunui risc
clientul final. 
„Aceastå certificare a venit în primul rând la solicitarea pie¡ei
externe, pentru cå, din påcate, aceasta este realitatea, pia¡a
externå este în permanen¡å cu un pas înaintea României. Astfel,
dacå pentru pia¡a externå a fost cumva obligatoriu, pentru pia¡a
internå nu ne-a solicitat nimeni. Dar în momentul în care am
venit cu aceastå acreditare, în momentul în care am discutat cu
buyerii lan¡urilor mari de hipermarketuri, care cuno¿teau aceastå
certificare, au spus cå se bucurå enorm så întâlneascå ¿i în
România producåtori care vin înaintea legisla¡iei. Este un lucru
foarte important ¿i sper ca toatå lumea så aprecieze acest lucru,
pentru cå de multe ori noi românii suntem învå¡a¡i så facem ast-
fel de investi¡ii doar în momentul în care suntem obliga¡i.
Hipermarketurile se bucurå enorm, pentru cå pot oricând så
primeascå o solicitare din partea companiilor-mamå din afarå ca
de mâine, spre exemplu, så lucreze numai cu societå¡i certificate.
Noi în momentul actual le oferim siguran¡a de care au nevoie”,
mai aratå Andrei Bradea. 
U¿or, u¿or, comercian¡ii din România devin ¿i ei tot mai aten¡i la
nevoile ¿i exigen¡ele cumpåråtorilor, astfel cå vin în întâmpi -
narea acestora ¿i î¿i adapteazå serviciile, oferindu-le produse
ambalate în hârtie certificatå sanitar. „De când au intrat marile
lan¡uri de hypermarketuri în România, cam toate se axeazå pe
anumite certificåri ale hârtiei de ambalaj. Pentru noi este un
mare plus, întrucât toatå materia primå cu care lucråm este 
certificatå cu analize de laborator, aptå pentru industria alimen-
tarå. Atât hârtia, cât ¿i polietilena ¿i cernelurile. Chiar ¿i consu -
ma bilele pe care le folosim, incluzând cutii, tuburi de carton,
scotch, strech, toate sunt pentru industria alimentarå”, sus¡ine
Cåtålin Iva¿cu, reprezentant management la Tiger Some¿. 

Investi¡ii majore 
în modernizarea halelor de produc¡ie 

Implementarea acestui sistem a presupus o serie de investi¡ii, dar
¿i instruirea personalului angajat în fabricå. Pentru respectarea
standardului BRC, fluxul de produc¡ie trebuie så fie unul extrem
de atent supravegheat, pentru a fi eliminate orice riscuri de con-
taminare a hârtiei de ambalaj. 
„Am fåcut investi¡ii majore din punct de vedere al modernizårii
halelor de produc¡ie, ¿i aici må refer la igienizarea interioarå-
exterioarå a fabricii, refacerea tuturor instala¡iilor electrice, a
instala¡iilor de încålzire, modernizarea utilajelor par¡ial, mai ales
în zonele critice, zone unde are loc ambalarea rolelor de hârtie,
ambalarea hârtiei plan în cutii, pregåtirea oamenilor conform
cerin¡elor standardului”, ne-a precizat Marius Ghe¡e, director de
produc¡ie la Tiger Some¿. 

700
tone

de hârtie înnobilatå 
cu polietilenå produce
lunar Tiger Some¿.

Andrei BRADEA, Country Sales
Manager Tiger Some¿
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Tiger Some¿ produce lunar aproximativ 700 de tone de hârtie înno-
bilatå cu polietilenå. Din aceastå cantitate, 65% merge cåtre
export, în special cåtre Fran¡a ¿i Italia, iar restul, cåtre pia¡a internå. 
„Principala noastrå activitate este înnobilarea hârtiei cu polie -
tilenå. Avem douå extrudere în dotare, care produc lunar în jur
de 600-700 de tone de hârtie înnobilatå. Ambele extrudere pot
så ¿i tipåreascå în linie, deci ai posibilitatea så faci un tipar de
una, douå culori în linie: tipårire ¿i înnobilare. Pe lângå hârtia
înnobilatå cu polietilenå producem ¿i hârtie laminatå. Este o hâr-
tie destinatå celor care iubesc natura ¿i protejeazå mediul,
deoarece po¡i colecta selectiv de¿eurile selectate în urma con-
sumului. Ca parte de hârtie tipåritå, ajungem la 300, spre 400
de tone de tipar lunar”, a mai precizat Marius Ghe¡e. 

Targetul pentru 2017: 
cre¿terea productivitå¡ii cu 25% 

Obiectivul pentru 2017 vizat de Tiger Some¿ este cre¿terea pro-
ductivitå¡ii cu 25%. Iar modernizårile fåcute în ultima perioadå
au menirea de a-i ajuta în atingerea acestei ¡inte. Acest lucru
presupune ¿i o deschidere mai mare, atât pe pia¡a internå, cât ¿i
pe cea externå. 
„Ne dorim så ajungem într-un viitor foarte apropiat ca 40% din
produc¡ia noastrå så meargå spre pia¡a internå, så fie datå în
consum în pia¡a internå. Fiind unul dintre cei mai mari producå-
tori din Europa de Est, categoric ne dorim ca în România så fie
produse române¿ti, produse care nu doar se comercializeazå în
România, ci pur ¿i simplu se produc aici”, încheie Andrei Bradea.
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Marius GHEºE, director 
de produc¡ie Tiger Some¿


