
Solicitare de informatii-producatori si exportatori de  

 

case din busteni/barne de lemn  

si  

materiale pentru constructii si finisaje din lemn 

 

 

 

 

Catre firmele interesate: 

Inca din 2020, piata rezidentiala din SUA se confrunta nu doar cu probleme majore legate de 
materiale de constructive (in special, din lemn) dar si cu o cerere in continua crestere pentru 
constuctii/immobile noi cu destinatie rezidentiala, permanenta (uni- si multi-family), case de 
vacanta, precum si finisaje pentru constructii noi sau existente. 

REFERITOR LA CASE DIN LEMN MASIV-busteni rotunzi 

In prezent, interesul a crescut pentru “kiturile de case” in special pentru cele avand o 
arhitectura moderna, care pastreaza elementele de unicitate si frumusetea constructiilor 
realizate din lemn rotund/barne si busteni finisati si tratati. 

Dorim sa aflam daca sunt producatori ce exporta deja in SUA, au mai exportat sau vor sa 
exporte si care pot furniza oferte complete si referinte (proiecte realizate si vandute). 



 

A. Kiturile si ofertele se refera la case “la rosu”: deci este foarte important ca ofertele sa 
contina si specificatiile privind: 

1. Preturile, cu referinta pe m2, dar si cu detalii privind ceea ce include casa “la rosu” 
precum si ceea ce trebuie sa asigure beneficiarul/ constructorul in SUA (fundatie, 
conexiuni utilitati, izolatii, etc). 

2. Oferta si detalii referitoare la materialele si instalatii ce pot completa, la cerere 
constructia pana la un nivel la care casa poate deveni functionala (ex: instalatiile 
sanitare, materiale de izolatii)- detalii privind optiunile de ferestre- kit complet, 
termoizolant, materiale pentru acoperis, si nu il ultimul rand, optiuni pentru instalarea de 
panouri solare ) 

3. Incarcarea pe container (volume, cantitati, etc) – pentru a estima nr.de containere 
aferente transportului diverselor modele de case. 

4. Estimate de transport local, de la locul de productie pana la portul de  export din 
Europa (Germania, Olanda, etc). 

Impreuna cu informatiile legate de pret, aceste informatii sunt necesare pentru a estima 
costurile ulterioare de transport (maritim si local, in SUA, pana la locatia de livrare) precum si 
costurile aferente importului (taxe, autorizatii) 

B. Producatorul trebuie sa fie pregatit sa ofere: 

1. Training+Asistenta la instalare si pregatire personal, in SUA sau Romania daca e cazul 
2. Informatii referitoare la certificari (materiale utilizate, de exemplu FSC-Romania (FSC- 

Forest Stewardship Council)1 precum si la autorizatiile pe care le poate obtine in 
vederea exportului pentru piata SUA,etc. La Importul in SUA trebuie sa obtinem 
permisul USDA APHIS (Timber or Timber Products) aplicabil materialului lemons folosit 
pentru constructie, etc. 

C. Producatorul/Exportatorul trebuie sa demonstreze capacitatea de a finaliza proiectele, 
de la primirea comenzii pana la export, seriozitate si profesionalism. Date fiind valorile 
la care se ridica aceste proiecte si durata de executie si de import, clientii din SUA 
(firme de constructii, dezvoltatori, clienti persoane fizice) solicita, in cele mai multe 
cazuri, garantii referitoare la capacitatea de executie si finalizare a comenzii, deci 
trebuie sa fim in masura sa raspundem acestor cerinte. 

 

 

                                                           
1
 Material prezentat în Anexa - FSC-STD-ROU-01-2017 EN Romanian NFSS 

https://fsc.org/en/document-centre/documents/resource/275


 

 

 

REFERITOR LA MATERIALE PENTRU CONSTRUCTII SI FINISAJE DIN LEMN 

- Cherestea si lemn pentru constructii (grinzi, scandura, etc) 
- Parchet lemn masiv de calitate, din materiale locale (productie Romania, nu re-export) 
- Scari (mana curenta, din segmente sau continua, balustrade, trepte, contratrepte 

balustri, etc)-toate din lemn masiv. 
- Lemn tratat, pentru utilizare la exterior, terase, balcoane, poduri, etc. 
- Alte materiale din lemn utilizate pentru finisaje si constructie. 

A. Dorim sa primim informatii referitoare la  

a) Materiale, dimensiuni, standarde utilizate (catalog sau lista, in limba engleza)- si foto 
referinta. 

b) Preturile, cu referinta pe m2, dar si cu detalii privind ceea ce include casa “la rosu” 
precum si ceea ce trebuie sa asigure beneficiarul/ constructorul in SUA (fundatie, 
conexiuni utilitati, izolatii, etc). 

c) Oferta si detalii referitoare la materialele si instalatii ce pot completa, la cerere 
constructia pana la un nivel la care casa poate deveni functionala (ex: instalatiile 
sanitare, materiale de izolatii)- detalii privind optiunile de ferestre- kit complet, 
termoizolant, materiale pentru acoperis, si nu il ultimul rand, optiuni pentru instalarea de 
panouri solare ) 

d) Incarcarea pe container (volume, cantitati, etc) – pentru a estima nr.de containere 
aferente transportului diverselor modele de case. 

e) Estimate de transport local, de la locul de productie pana la portul de  export din 
Europa (Germania, Olanda, etc). 

B. Producatorul trebuie sa fie pregatit sa ofere: 

Informatii referitoare la certificari (materiale utilizate, de exemplu FSC-Romania 
(FSC- Forest Stewardship Council) precum si la autorizatiile pe care le poate obtine 
in vederea exportului pentru piata SUA,etc. La Importul in SUA trebuie sa obtinem 
permisul USDA APHIS (Timber or Timber Products) aplicabil materialului lemons 
folosit pentru constructie, etc. 

C. Producatorul/Exportatorul trebuie sa demonstreze capacitatea de a finaliza proiectele, 
de la primirea comenzii pana la export, seriozitate si profesionalism. Clientii din SUA 
solicita, in cele mai multe cazuri, garantii referitoare la capacitatea de executie si 
finalizare a comenzii  

https://fsc.org/en/document-centre/documents/resource/275


 

 

 

 


