
         
                                                                                                      

 

Descrierea societatii 

Societatea noastra este o societate cu capital integral privat infiintata in anul 2015 inscrisa 

la Registrul Comertului sub numarul J5/1119/15.07.2015, avand codul fiscal RO 34780237, 

avand sediul social in Oradea, Calea Aradului, Nr.44 Bl. D4 Ap.5, Bihor, , Romania si punctE 

de lucru:  

- Jucu Herghelie, str. Dejului nr.42, jud. Cluj.,  

- Salonta Calea Aradului DN 79, km74+250  

- Oradea, str. Corneliu Baba nr.22G. 

Pofilele societatii sunt :  

      - comert intern si export ambalaje lemn (paleti), materiale lemnoase si elemente de 

lemn 

- fabricarea de paleti de diferite tipuri.  

Pentru prelucrarea lemnului, unitatea deţine tot setul de utilaje de prelucrare primara si 

secundara, (plansete fabricare semiautomata paleti, fierastraie unghiulare si verticale, pistoale 

de capse si cuie, compresor, etc.). Personalul angajat este unul calificat cu experienţa de lucru 

îndelungata.  

Conducerea firmei este asigurata de persoane cu calitate manageriala si cu experienţa in 

domeniu:  

▪ Silaghi Dana ( administrator ) cu experienta in management de 10 ani.  

▪ Hurgoi Florin (director vanzari) experienta in vanzari de 11 ani. 

 

   

   Obiectul de activitate  

Activitatea principala a firmei este comertul cu paleti, material lemnos si elementi de lemn, 

europaleti si paleti de alte dimensiuni. Baza materiala a societatii este constituita din uneltele 

specifice activitatii de tamplarie (reparare, confectionare paleti), stivuitor, planeste si masa 

pentru asamblat paleti, compresor , circular de retezat, masina de slefuit, fierastrau electric, 

fierastrau alternativ, masina de frezat verticala. 

 

 



Istoricul firmei  

Societatea a fost înfiinţata in anul 2015 având un număr de 3 angajaţi productie + 2 TESA, 

funcţionând in spatii închiriate. A urmat o perioada de dezvoltare a investiţiilor in sectorul de 

comert intern si extern. 

Deasemenea s-a extins si piaţa de desfacere cuprinzând si comertul in tara, iar pe piata 

externa societatea a livrat in Italia, Germania, Austria, Ungaria. Astfel, doar in anul 2016 au 

fost livrati peste 80.000 paleti noi si uzati, 10% din acestia fiind exportati.  

Dintre partenerii interni putem mentiona Electroarges SA, Becker Romania, Canah 

International, Corex Romania, BGIS, La Lorraine, Emerson, Plastor, Vernicolor, firme cu care 

avem colaboare foarte buna (cu unele dintre ele chiar de la infiintare).   

De asemenea, in cel mai scurt timp avem in vedere noi colaborari cu firme, fiind in discutii 

avansate cu trei firme romaniesti si doua firme straine. 

 Societatea noastra are de asemenea documentatia pregatita pentru obtinerea licentei 

Epal de fabricare/reparare, de la European Epal Association. 

  

Produse fabricate si comercializate: 

 

 Euro paleti noi si reconditionati second hand 

 

 Rame pliabile noi si reconditionate second hand 

 

 Paleti atipici noi si reconditionati de diferite dimensiunile 

 

 



Societatea noastra va poate oferi si servicii de reciclare a deseurilor din lemn, plastic, hartie 

si carton, sticla, materiale feroase si neferoase. Pentru deseurile din lemn suntem autorizati ca 

si RECICLATOR FINAL R3 (recuperarea deseurilor din ambalaje din lemn, reconditionarea 

paletilor prin inlocuirea scandurilor neconforme si repunerea pe piata a ambalajelor din lemn). 

Pentru a fi cat mai aproape de clientii noastri am deschis doua centre de colectare, unul in 

Oradea, Bihor si unul la Cluj, in localitatea Jucu. 

 Colectam deseurile de la generatori, preluam sarcinile de gestionare si raportarile catre 

mediu ale deseurilor, oferind trasabilitate. Reciclam ambalajele din lemn de orice fel 

repunandu-le inapoi pe piata. Cautam beneficiari pentru celellate produse reciclate (hartie, 

carton, plastic, sticla, metale, etc.). 


