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Politica de Responsabilitate Socială Corporativă (CSR) a societatii S.C. ENVIRO PACK CONSULT S.A.  se 

bazează pe trei piloni: Educație și Cultură, Societate si Protecția mediului. Dorind să facem o diferență în 

comunitățile locale în care ne desfășurăm activitatea, investim în diferite acțiuni și proiecte menite să producă efecte 

de durată în aceste domenii. 
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Introducere  

S.C. ENVIRO PACK CONSULT S.A. este o organizație care implementează obligațiile privind 

răspunderea extinsă a producătorului (O.I.R.E.P.). 

Această Politică privind responsabilitatea socială corporativă („CSR”) a fost adoptată de către Consiliul de 

Conducere al S.C. ENVIRO PACK CONSULT S.A. în luna noiembrie a anului 2021 și a fost comunicată tuturor 

angajaților noștri. Ne-am angajat să o implementăm continuu.  

Această politică reprezintă un rezumat al unor politici mai detaliate privind aceste domenii și alte domenii 

la care se face referire în Codul de conduită al societății S.C. ENVIRO PACK CONSULT S.A. Codul de conduită 

oferă un cadru etic și juridic pentru toți angajații care desfășoară activități în cadrul companiei S.C. ENVIRO PACK 

CONSULT S.A. El descrie modul în care relaționăm cu clienții, angajații, acționarii, furnizorii noștri, precum și cu 

comunitatea. Un exemplar este publicat pe pagina noastră de internet (www.enviropack.ro).  

S.C. ENVIRO PACK CONSULT S.A. se angajează să raporteze și să comunice în mod deschis privind 

răspunsurile sale la problemele CSR.  

Această politică va fi revizuită periodic și actualizată după cum este necesar, pentru a reflecta evoluțiile 

operațiunilor noastre și evoluțiile bunelor practici.  

 

Integritatea în activitate  

Ne așteptăm ca toți angajații S.C. ENVIRO PACK CONSULT S.A.  să desfășoare activități în așa fel încât să 

consolideze reputația societății. Principiile care prevalează și care trebuie să ne îndrume comportamentul și 

activitatea sunt:  

o Toate activitățile trebuie să se desfășoare în conformitate cu legile și reglementările țărilor în care se află 

societatea;  

o Concurăm loial pe piețele în care operăm;  

o Practicile corupte sunt inacceptabile. Nu se va da mită, nu se vor oferi comisioane ilegale și nu se vor 

efectua, nici nu se vor accepta plăți similare din partea nimănui;  

o Angajații nu trebuie să participe la activități care implică, sau ar părea că implică un conflict între interesele 

personale ale acestora și interesele societatii S.C. ENVIRO PACK CONSULT S.A.; 

o S.C. ENVIRO PACK CONSULT S.A. nu face donații de natură politică.  
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Mediul înconjurător  

Responsabilitatea față de mediu și societate este esențială. Avem un respect profund pentru natură și luptăm 

să protejăm mediul înconjurător. Ne desfășurăm activitatea într-un mod absolut responsabil, angajamentul nostru 

față de mediu și comunitate fiind nucleul companiei noastre.  

Ne dedicăm eforturile în slujba promovării și dezvoltării comunității locale și sprijinim realizarea 

proiectelor de informare și conștientizare a cetățenilor.  

Noi apreciem mediul înconjurător natural și ne angajăm cu fermitate să includem practici ecologice robuste în 

cadrul operațiunilor noastre. Colaboratorii noștri sunt obligați să se conformeze legilor și regulamentelor ecologice 

pertinente și să adopte următoarele principii: 

o Să răspundă la problemele ridicate de comunitate cu integritate, onestitate și respect.  

o Să minimizeze emisiile și deșeurile.  

o Să găsească furnizori care manifestă o abordare proactivă față de gestionarea riscurilor ecologice și care 

gestionează resursele naturale în mod responsabil. 

Nu acționăm în mod responsabil doar pentru că trebuie ci o facem pentru că ne pasă. Suntem conștienți de 

necesitatea implicării sociale și valorile noastre organizaționale ne ghidează în demersurile de a gândi și acționa în 

mod responsabil.  

Luptăm să păstrăm cele mai înalte standarde și practici de etică profesională, nutrind un respect profund pentru 

angajații și partenerii noștri, pentru comunitatea noastră și mediul înconjurător. 

 

Ne angajăm în acțiuni de sustenabilitate, promovând practici echitabile și responsabile, după cum urmează: 
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Acţiuni de conştienizare şi informare        

o 2021 şi 2022 sunt 2 ani care au rescris multe în ceea ce înseamnă implicarea socială. Acest lucru nu ne-

a oprit în a continua menirea de a veni în sprijinul comunităților, prin acțiunile noastre: 

 

Proiectele CSR sprijinite de S.C. ENVIRO PACK CONSULT S.A.  în România, în anul 2022 

(în curs): 

 

Campania de împăduriri de toamnă MaiMultVerde se apropie de final. Cu ajutorul donatorilor individuali și al 

companiilor partenere, plantăm luna aceasta peste 40.000 de puieți în cadrul programului Fă cadou un copac.  

Cu fondurile provenite din donațiile „Fă cadou un copac” în perioada 8 martie - 4 octombrie 2022, am plantat în 

această toamnă 15.440 de puieți la Giurgiu, în Pădurea Comunitară Cama. 

Peste 150 de voluntari ni s-au alăturat sâmbătă, 19 noiembrie, la plantarea din cadrul programului ”Fă cadou un 

copac”: voluntari MaiMultVerde, membri ai comunității giurgiuvene, donatori individuali și reprezentanți ai 

companiilor partenere.  
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Mulțumim celor peste 200 de donatori persoane fizice care au ales să facă un cadou verde persoanelor dragi, și 

companiilor care au susținut anul acesta eforturile de împădurire: Enviro Pack Consult, Ernst & Young, Rhein 

Vision, Sykes Romania, Remedia, CMS Cameron Mckenna, 123FormBuilder, Ergoliv, Adinish, Anais, Loop 

Yoga, Turnul Artelor. 

 

Fă cadou un copac este cea mai longevivă campanie a noastră. În cei aproape 15 ani de activitate, am plantat în 

total peste 126.440 de copaci din diverse specii pe foste terenuri agricole degradate. Suprafața totală împădurită 

până în prezent depășește 25 de hectare. 
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Informare asupra colaborării desfăşurate in parteneriat  cu S.C. Enviro Pack Consult S.A. in luna ocrombrie 

2022 in cadrul campaniei de conştientizare privind colectarea separată a deseurilor  

realizată de Primaria Ciolpani  

 

În baza contractului de parteneriat încheiat cu Primaria comunei Ciolpani, s-a realizat o campanie de informare şi 

conştientizare cu privire la procesul de precolectare separată a deşeurilor. 

Prin intermediul campaniei au fost distribuite pliante de informare in toate gospodariile de pe raza Comunei 

Ciolpani. Mesajul a ajuns la multe persoane, la instituţii publice şi private care au o influenţă în comunitate în ceea 

ce priveşte transmiterea informaţiilor. 

Au fost comunicate beneficiile reciclarii hartiei, plasticului si sticlei, si anume reducerea consumului de energie, de 

materii prime, conservarea resurselor naturale, reducerea poluarii, scaderea cantitatilor de deseuri necesar a fi 

depozitate. 

Scopul campaniei a fost acela de a contribui la cresterea nivelului de constientizare si informare a cetatenilor din 

comuna Ciolpani cu privire la protectia mediului, consum sustenabil, colectarea separata a deseurilor si mai buna 

gestionare a propriilor venituri prin reducerea risipei. 

Obiectivele activităţilor desfăşurate au fost: 

• Creşterea gradului de informare, educare şi conştientizare a cetăţenilor din mediul urban şi rural cu privire 

la necesitatea gestionării corecte a deşeurilor; 

• Creşterea gradului de colectare separată a deşeurilor de ambalaje; 

• Implicare activă a cetăţenilor pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii şi a standardelor de mediu. 

• Respectarea legislaţiei în domeniul gestionării deşeurilor; 

• Conservarea resurselor naturale; 

• Diminuarea riscurilor şi problemelor de sănătate asociate cu gestiunea defectuoasă a deşeurilor (abandonare 

deşeuri, eliminare neconformă); 

• Conştientizarea sintagmei reducere, reciclare, reutilizare; 

• Creşterea cantităţii de deşeuri reciclabile valorificate; 

• Sistemele de returnare, colectare şi valorificare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje; 

• Semnificaţia marcajelor de pe ambalajele existente pe piaţă; 

• Impactul dăunător asupra mediului al consumului excesiv de ambalaje, inclusiv de pungi de transport din 

plastic subţire. 
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Suntem într-o cursă contra cronometru pentru casa noastră, planeta Pământ.  

Următorii 7 ani sunt importanti pentru a limita încălzirea globală la 1,5°C.  

Depinde doar de noi, de fiecare dintre noi, să luăm măsuri responsabile pentru a opri cronometrul schimbărilor 

climatice. 

Află mai multe pe https://ziuasustenabilitatii.ro/ 
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SUSTAINABILITY SCHOOL #49  

INOVAȚIA ÎN STRATEGIILE DE REDUCERE A EMISIILOR DE CO2 

Context: Se pare că procesul de reducere a emisiilor de carbon nu a fost niciodată atât de important 

pentru consiliile directoare ale companiilor, luând în calcul presiunea tot mai mare din partea 

clienților, investitorilor și a angajaților. În acest nou context, companiile se străduiesc tot mai mult 

pentru a deveni mai sustenabile prin îndeplinirea obiectivelor de dezvoltare durabilă.   

  

Astăzi, peste 50% din IMM-urile din Uniunea Europeană fac eforturi pentru a reduce consumul de 

energie, iar peste 80% din companiile Fortune 500 și-au setat ținte pentru combaterea schimbărilor 

climatice. Pe de altă parte, țintele facile, precum schimbarea surselor de iluminat clasice cu LED -uri, 

nu mai sunt suficiente, iar tipurile de acțiuni care erau considerate in ovatoare acum câțiva ani, astăzi 

sunt parte din normalitate.    

Ținând cont de constrângerile financiare și de limitările forței de muncă, coroborate cu cererile 

permanente ale clienților, investitorilor și angajaților pentru produse și servicii accesibile și, totodată, 

provenite din surse etice și responsabile, oare cum reușesc companiile să fie lideri și să creeze bune 

practici în domeniul reducerii emisiilor de carbon? Cum abordează companiile provocarea de a 

continua să se diferențieze prin demersurile lor de sustenabilitate?  

Vino la webinarul susținut de Simon Graham, Head of Innovation la De Courcy Alexander (DCA) și 

află mai multe despre inovația în procesul de reducere a emisiilor de carbon și cum o poți folosi.   

  

 În acest webinar vei afla:    

• Care sunt barierele în calea unui management sustenabil, în special în domeniul reducerii emisiilor de 

CO2?  

• Cum folosesc companiile inovația pentru a-și reduce emisiile de CO2?  

• Ce pași poate urma o companie pentru a stimula inovația în domeniul reducerii amprentei de carbon?  

Despre vorbitor: 

Un strategist care a petrecut 15 ani în domeniul stimulării de modele inovatoare în managementul de 

business și sustenabilitate, Simon Graham este Head of Innovation la De Courcy Alexander (DCA). 

La origine cercetător în domeniul Big Data și al imaginilor din satelit, el a fost în fruntea creării de 

noi idei de business în domenii precum economia circulară, energiile regenerabile și transportul cu 

emisii scăzute. Programele dezvoltate de el, ca specialist int ern și consultant independent, i-au adus 

peste 20 de premii pentru transformarea proceselor pentru a fi zero -carbon și zero-deșeuri. De 

asemenea, a lucrat cu furnizorii pentru a elimina sclavia modernă și traficul de persoane. Fost Visiting 

Fellow la Universitatea din Nottingham, el este acum Chief Knowledge Officer la Zero Carbon 

Academy și membru al Royal Geographical Society, a publicat peste 20 de capitole de carte și articole 

despre sustenabilitate și afaceri și a fost intens citat în reviste precum Th e Econimist la The New 

Scientist.   

De Courcy Alexander (DCA) este o companie de consultanță pentru inovația sustenabilă cu sediul la 

Londra. Fondată în 2014, DCA a lucrat cu entități din sectorul public și privat pentru a crea planuri 

pe termen lung care merg dincolo de decarbonizare, permițând transformarea în sectoare greu de 

decarbonizat folosind economia de hidrogen și creând procese care se adresează produselor greu 
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reciclabile. Compania are o expertiză majoră în crearea de colaborări între industrii pentru a depăși 

barierele din calea inovației și antreprenoriatului și care asigură succes sustenabil și pe termen lung.  

 

 

Ziua Internațională a Educației este o platformă perfectă pentru a scoate în evidență cele mai importante 

transformări pe care este necesar să le cultivăm pentru a realiza dreptul fundamental al tuturor la educație care, 

odată îndeplinit, ne va ajuta să construim un viitor mai durabil, mai incluziv și mai pașnic. 
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Educația de mediu este esențială pentru dezvoltarea durabilă a comunității - tinerii sunt încurajați să 

cerceteze, să investigheze cum și de ce se întâmplă lucrurile și să-și formeze propriile opinii cu privire la 

probleme complexe, mai degrabă decât să li se spună doar informații.  

 

Ziua mondială fără maşini 

Scopul este descurajarea circulaţiei cu automobilul personal sau de serviciu, în favoarea deplasării cu bicicleta, a 

mersului pe jos ori şi a transportului în comun. 

Potrivit Institutului Naţional de Sănătate Publică, scopul amintitei campanii este promovarea formelor alternative 

de transport ecologic şi sublinierea faptului că mobilitatea sporeşte calitatea vieţii în oraşe, ajutând la reducerea 

poluării aerului, poluării fonice, a accidentelor şi a obezităţii. ''Renunţând pentru o săptămână sau numai pentru o 

zi la maşina personală, aducem beneficii imense, atât mediului, cât şi sănătăţii noastre'', arată http://insp.gov.ro/. 
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Dâmbovița Delivery 

A avea un râu ce traversează orașul este un privilegiu pentru locuitorii acestuia, iar marile orașe ale lumii 

exploatează această resursă pentru a oferi oamenilor spații pentru recreere și petrecere a timpului liber, pentru 

activități educative și sportive, pentru odihnă și socializare. 

Avem un râu. Ce facem cu el? 

La această ediție a Dâmbovița Delivery vorbim despre râu ca element de legătură – între cartiere, între oameni, între 

idei. Despre Dâmbovița ca arteră verde a Bucureștiului, un spațiu public vibrant în care oamenii se pot bucura de 

apă, de faună, floră și de comunitate. 

În weekendul 16-18 septembrie, pe segmentul de râu Timpuri Noi – Mihai Bravu, recucerim apa cu sporturi nautice 

și animăm strada cu peste 30 de spectacole, ateliere și activități culturale și sportive. 

Totul se întâmplă în acest weekend, pe segmentul de râu Timpuri Noi – Mihai Bravu. 

• sporturi nautice  

• 30 de spectacole 

• ateliere & activități culturale și sportive 
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„România Schimbă PET-ul cu biletul”. 

Inițiativa aparține Asociației Act for Tomorrow și Kaufland Romania, în parteneriat cu Ministerul Mediului, în 

cadrul programului național de mediu „Vinerea Verde”  

Discuția se concentrează pe viitorul sustenabilității în România, dezvoltarea economiei circulare și soluții concrete 

din partea mediul privat și public pentru încurajarea folosirii transportului public și promovarea colectării separate 

a deșeurilor  
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Forumul oraşelor verzi - „Conferința Internațională de Politici Publice de Mediu” 

 

Evenimentul a fost organizat de Primăria Municipiului Brașov, cu sprijinul: Ministerului Mediului, Apelor și 

Pădurilor, Consiliul Judeţean Braşov, Asociaţia Municipiilor din România și Asociaţia Administratorilor 

Publici din România. 

Forumul Orașelor Verzi (FOV) este cel mai mare eveniment din România dedicat sustenabilității de mediu, câștigător al 

Galei Premiilor pentru un Mediu Curat 

 

 

 

 

În perioada 5-7 septembrie 2022 a avut loc la Brașov, în cadrul celei de-a doua ediții a Forumului 

Orașelor Verzi,  Conferința Internațională de Politici Publice de Mediu, care a reunit peste 400 de 

participanţi  (primari, viceprimari, administratori publici, funcţionari publici, consilieri locali) din administrația 

publică românească și speakeri internaționali de renume. În cadrul acestui eveniment am participat ca sponsori. 
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Tema conferinţei din acest an „Provocarea Energiei – Gaseşte-ţi puterea” aduce la masa dezbaterii persoanele mai 

sus amintite pentru a găsi împreună cele mai bune soluţii care pot fi aplicate în problemele de mediu stringente din 

oraşe şi municipii. 

 

Acum, mai mult ca oricând, autorităţile se confruntă cu urgenţa tranziţiei către energia regenerabilă şi cu accelerarea 

schimbării de perspectivă în toate domeniile care influenţează poluarea oraşelor: mobilitatea, încălzirea locuinţelor, 

protecţia spaţiilor verzi, digitalizarea, managementul deşeurilor, calitatea aerului. 

În cazul conferinţei s-au prezentat şi analizat  soluţii verzi, politici, trenduri, studii de caz despre oraşele care au 

rezultate remarcabile în implementarea politicilor de sustenabilitate de mediu, programe de finanţare 

guvernamentale, europene, granturi, soluţii de parteneriat public – privat aplicabile autorităţilor locale. 

FOV a luat naștere din dorința de a proteja natura, văzând cât de multă nevoie am avut de ea în pandemie. Iar, în 

acest an, sub auspiciile războiului, vedem cât de multă nevoie avem de energie. Aceasta fiind și tema celei de a 

doua ediții a FOV: “Găsește-ți Puterea”. 

Scopul acestei conferințe fiind aducerea în atenția autorităților locale a celor mai bune practici, a tehnologiei de 

ultimă oră din domeniu și de a îi încuraja să ia măsuri cât mai bune pentru orașele și cetățenii lor. 
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L’ÉTAPE ROMÂNIA 2022 BY TOUR DE FRANCE 

 

Pentru că susţinem un stil de viață sănătos, prin sport, reciclare și protejarea mediului, am participat la prima ediție 

L’Étape Bucharest by Tour de France, 28 august, 2022  

Turul Franței este cea mai renumită cursă de ciclism din lume dedicată profesioniștilor și urmărită în fiecare an cu 

pasiune de milioane de fani. Evenimentul sportiv devenit legendă a debutat în 1903, iar conceptul L'Étape by Tour 

de France s-a născut în mod natural din dorința de a da o șansă cicliștilor amatori de a descoperi această experiență 

unică în întreaga lume. De la cicliști cu experiență până la amatori și pasionați, cu toții pot concura începând cu 

2022 și în România, pe una dintre cursele de 85 km, 42 km sau 14 km, pentru a obține celebrul tricou galben, simbol 

al victoriei, excelenței, pasiunii și determinării. Cursele vor avea loc pe 28 august și vor marca pe traseu locuri 

iconice ale Bucureștiului, capitală europeană cunoscută și sub numele de Micul Paris. Competiția, ce va avea ca 

punct de start Piața Constituției, va oferi numeroase surprize atât participanților, cât și susținătorilor, și turiștilor. 

Vei descoperi puncte de atracție ce emană istorie: Arcul de Triumf, clădirea Primăriei Municipiului București, 

Palatul Parlamentului, Casa Armatei, Ateneul Român, Palatul C.E.C.  

Traseele disponibile: 

• THE RACE 85 km (2 x loop 42 km) 

• THE RIDE 42 km (1 x loop 42 km) 

• CITY ADVENTURE 14 km 
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Sponsor în Asociaţia Mai mult Verde 

 

Plantăm, ecologizăm, creăm comunități de oameni și voluntari implicați. 

Am numărat toți puieții plantați și toate deșeurile adunate și am strâns la un loc toate numerele de impact 

din activitatea noastră pe anul trecut.  

Încă un an sub pandemie, al șaselea din cei 15 pe care îi avem la dispoziție pentru atingerea Obiectivelor 

Globale pentru Dezvoltare Durabilă și a Acordului de la Paris privind schimbările climatice, 14 ani de la 

înființarea organizației. MaiMultVerde a mers mai departe alături de parteneri, susținători și voluntari. 

Pentru că, poate mai mult decât oricând, este nevoie de responsabilitate față de mediu din partea tuturor, 

cetățeni, companii și instituții publice, deopotrivă. 

Atâta timp cât starea mediului și bunăstarea oamenilor depind încă de activitățile noastre, vom continua 

să le încurajăm pe cele care ne aștern un viitor MaiMultVerde, fie că vorbim de plantări, combaterea 

poluării, gestiunea responsabilă a deșeurilor, grijă pentru biodiversitate sau educație pentru 

sustenabilitate. Iar dacă ce am făcut până acum te inspiră, dacă și tu vrei aer curat, ape limpezi și 

comunități trăind în armonie cu natura, implică-te, vino alături de noi! 
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Ambasada sustenabilităţii 

 

 

EnviroPack Consult este Membru în Coaliţia România Sustenabilă – Prima platformă apolitică pentru 

dezvoltarea durabilă a României 

 

 

 

 

 

Coaliţia România Sustenabilă este o iniţiativă privată, apolitică, înfiinţată de Ambasada 

Sustenabilităţii în România ca urmare a planului de implementare şi monitorizare a Strategiei 

Naţionale de Dezvoltare Durabilă. 

 

Rezultatul: proiecte integrate ce vor contribui la dezvoltarea sustenabilă a României. 
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Parteneriat cu Universitatea din Bucuresti – Facultatea de Geografie 

 

DEPARTAMENTEUL DE GEOGRAFIA MEDIULUI 

 
 

• Stagii de internship ale masteranzilor (cu posibilitate de anagajare); 

• Realizarea de campanii sau activităţi prin intermediul Cercului Ştiinţific Studenţesc de Ştiinţa 

Mediului  

• Alocarea către studenţi a unor lucrări de finalizare a studiilor pe tematici care să fie de interes 

pentru Dumneavoastră; 

• Participarea ca speakeri la cursul de Politici de mediu pentru Gestionarea Deşeurilor. 
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Cercul Stiintific Studentesc de Stiinta Mediului in actiune de plantare in zona canalului Cama din Giurgiu, 

in cadrul actiunii „Eu copac Noi pădure ” organizata cu sprijinul Enviropack Consult SA 
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Econet Romania - „Reciclarea și managementul deșeurilor” 

 

Proiect despre viitorul sistem depozit din România și despre sistemele deja implementate în Europa. Împreună ne 

dorim să învățăm din experiența altor țări care operează deja un astfel de sistem, pentru a asigura un sistem de 

succes pentru România. 

 

 

 

Iniţiativa Econet Romania reunește toate activităţile pe care le derulăm în zona tehnologiilor verzi. Suntem activi 

în mai multe domenii: energii regenerabile, eficienţă energetică, tratarea apelor uzate, managementul deşeurilor, 

dezvoltarea sustenabilă a oraşelor. 

Iniţiativa Econet Romania, reuneşte o puternică rețea de companii care promovează soluții și tehnologii pentru 

dezvoltarea economică durabilă. În România se formează în prezent noi pieţe: pieţe pentru tehnologii şi soluţii 

pentru o dezvoltare durabilă. Guvernul român se implică el însuşi în creşterea eficienţei energetice, reducerea 

emisiilor şi acordă o importanţă deosebită protecţiei mediului. Investiţiile publice planificate în acest sector sunt 

uriaşe. Informarea corectă şi stabilirea contactelor potrivite sunt cruciale în obţinerea succesului pe o piaţă nouă. 
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„Reciclarea și managementul deșeurilor” 

Reciclarea și managementul deșeurilor sunt teme care ne preocupă și pe care le-am susținut activ prin numeroasele 

noastre inițiative pentru promovarea soluțiilor și tehnologiilor verzi, precum și cooperarea româno-germană în acest 

domeniu. Managementul deșeurilor reprezintă o adevărată provocare în România, un subiect de discuție și dezbateri 

intense pentru decidenții politici și companii, având în vedere țintele ambițioase de reciclare și sancțiunile aferente 

în cazul neîndeplinirii acestora. În acest context precum și cel al pandemiei Covid-19, care a accentuat și mai mult 

necesitatea unor reforme și investiții urgente în acest domeniu, dorim să contribuim și noi la facilitarea schimbului 

rapid de know-how și tehnologii între reprezentanții companiilor. Inițiativa de extindere a activității acestor 

companii în România face parte din programul Ministerului Federal al Economiei și Energiei 

(BMWi) pentru accesarea unor piețe noi pentru IMM-uri germane și se adresează firmelor românești și 

germane interesate să dezvolte afaceri bilaterale în domeniul managementului deșeurilor și reciclării și are 

ca scop promovarea pe plan local a sistemelor și produselor germane din acest domeniu. 
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Econet Romania - „ENERGY WHITE-PAPER Shaping Energy Transition for the Romanian Industry” 

 

Având în vedere discuțiile actuale la nivel european și orientarea României către un viitor mai verde, in cadrul 

acestui eveniment care a avut loc in data de 30 iunie, am discutat despre viitorul sistem depozit din România și 

despre sistemele deja implementate în Europa. Împreună ne dorim să învățăm din experiența altor țări care operează 

deja un astfel de sistem, pentru a asigura un sistem de succes pentru România. Ne propunem să identificăm 

provocările și oportunitățile din acest domeniu ale companiilor pe care le reprezentați.  

Privind contextul actual al politicii de securitate a României, dar și în contextul inițiativelor verzi europene și al 

noilor obiective climatice, problematica politicilor energetice din România are un impact major asupra României 

ca locație de investiții. Gestionarea tranziției energetice, menținând în același timp avantajele investițiilor industriale 

ale României și competitivitatea acesteia sunt priorități importante.  
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Enviro Pack - Partener Verde 

Sambata, 18 iunie, 2022, la Arenele Romane din Bucuresti are loc festivalul OUT OF THE OFFICE unde Enviro 

Pack va participa ca Partener Verde. 

Din line-up fac parte unele dintre cele mai iubite trupe de rock alternativ din Romania: COMA, THE MONO 

JACKS, BYRON, SARMALELE RECI, E.M.I.L. si ROCKABELLA. Acest concert este o inivtiativa a revistei de 

business Club Antreprenor si isi propune sa reuneasca publicul iubitor de muzica si antreprenorii romani din toate 

domeniile de activitate pentru a aduce laolalta pe cei care ajuta la dezvoltarea mediului de afaceri romanesc.  
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Enviro Pack Consult SA, alături de Facultatea de Economie Agroalimentara si a Mediului, impreuna ca 

partener sustenabil in proiectul „Future Stars” 

 

Echipa Enviro Pack Consult SA, alături de Facultatea de Economie Agroalimentara si a Mediului, impreuna ca 

partener sustenabil in proiectul „Future Stars” privind desfăşurarea stagiilor de practică a studenţilor de la Academia 

de Studii Economice din Bucureşti (în cadrul Proiectului POCU/626/6/13/131645) - pentru a forma specialişti în 

domeniu. 

Iată pozițiile pe care le-am avut disponibile în perioada martie - iunie a anului 2022:  

o 5 locuri pentru departamentul de trasabilitate (prezența fizică este necesară); 

o 1 loc in departamentul de marketing și comunicare. Subiectele abordate vor fi legate de reciclare si răspunderea 

extinsă a producătorului (prezența on-line). 
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A 6-a ediţie a super evenimentului ZIUA B! 

EnviroPack Consult susţine un stil de viață sănătos, prin sport, reciclare și protejarea mediului! 

 

La începutul lunii mai, toţi riderii au avut ocazia să se bucure din plin de o frumoasă experienţă a curselor mountain 

bike. 

Fie ca sunteţi obişnuiţi ai curselor mountain bike sau proaspăt debutanţi, fie că vă declaraţi iubitori de viteză sau 

pasionaţi de plimbările în natură, la evenimentul ZIUA Ba fost vorba de energia mişcării, de labirintul pădurii şi de 

o atmosfera extraordinară. 
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Campanie de conştientizare privind colectarea separată realizată de S.C. Enviro Pack Consult S.A. pentru Academia de 

Studii Economice din Bucureşti (continuă şi în 2022) 
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Premiul „Pentru eficienta campaniilor de informare si constientizare a populatiei privind importanta 

colectarii si reciclariii deseurilor de ambalaje” 

 

Enviro Pack Consult a primit Premiul „Pentru eficienta campaniilor de informare si constientizare a populatiei 

privind importanta colectarii si reciclariii deseurilor de ambalaje” in cadrul Galei organizate de Club Antreprenor, 

organizata pe 3 martie 2022. 

 

Totodată, s-a discutat și despre viziunea noastră asupra sustenabilității la nivelul companiilor. Mai mult decât atât, 

în discursul nostru am abordat și subiectul gestionării deșeurilor de ambalaje la nivel național. 
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Informare asupra colaborării desfăşurate in parteneriat  cu MINISTERUL MEDIULUI in campania  

nationala “Închide! Stinge! Reciclează! – Fii Un Exemplu!” 2022 

 

A sponsorizat prin Contractul de sponsorizare nr. 153/18.06.2019 Campania Nationala „Fii Un Exemplu!” 

INCHIDE, STINGE, RECICLEAZA - o campanie nationala de protectie a mediului,derulata de Asociatia Info Cons 

- Asociatia Nationala pentru Protectia Consumatorilor si Promovarea Programelor si Strategiilor din Romania, 

membra cu drepturi depline in Organizatia Mondiala 

Consumers International, membra fondatoare a Federatiei Asociatiilor Consumers Internațional, membra fondatoare 

a Federatiei Asociatiilor de Consumatori din Romania in parteneriat cu Ministerul Mediului. 

Prin intermediul campaniei au fost distribuite  in judetele tarii la primarii, consilii judetene, prefecturi, inspectorate 

judetene de politie si Inspectoratul Bucuresti, inspectoratele teritoriale de munca si inspectia muncii, Registrul Auto 

Roman, sectii de politie locale, directiile de pasapoarte, directiile de evidenta a populatiei, inspectoratele scolare, 

directiile sanitar veterinare si siguranta alimentelor, case judetene de pensii, servicii de inmatriculari auto, 

administratii fiscale, Casa Nationala Asigurari de Sanatate, unitati spitalicesti, biblioteci, unitati de învățământ, licee 

si colegii, politii locale. 

 Totodata au fost realizate link-uri intre site-ul www.fiiunexemplu.ro si si site-ul www.eniviropack.ro  prin accesarea 

siglei ce este pozitionata la sectiunea “Sustinut de”. 

Au fost comunicate beneficiile reciclarii hartiei, plasticului si sticlei, si anume reducerea consumului de energie, de 

materii prime, conservarea resurselor naturale, reducerea poluarii, scaderea cantitatilor de deseuri necesar a fi 

depozitate. 

Scopul campaniei a fost acela de a contribui la cresterea nivelului de constientizare si informare a cetatenilor din 

Romania cu privire la protectia mediului, consum sustenabil, colectarea separata a deseurilor si mai buna gestionare 

a propriilor venituri prin reducerea risipei, in vederea indeplinirii obligatiilor legale ale Enviro Pack Consult SA, 

conform Ordinului nr. 1362/2018 privind aprobarea Procedurii de autorizare, avizare anuala si de retragere a 

dreptului de operare a organizatiilor care implementeaza obligatiile privind raspunderea extinsa a producatorului. 

In cadrul acestei campanii s-au realizat placute pe suport autocolant tip A4 si A5 care au fost diseminate atat in 

cadrul institutiilor publice (gradinite, scoli, licee, universitati, primarii, prefecturi, consilii judetene, inspectorate de 

politie, inspectorate scolare, agentii, unitati subordonate, aeroporturi, gari, unitati din sistemul medical etc.), cat si 

agentilor economici din Romania. 

https://fiiunexemplu.ro/  
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Proiect verde Piata Drumul Taberei (Moghioros) – PRIMA PIATA VERDE DIN ROMANIA 

Începând cu 1 februarie 2022, prin programul Piata Moghioros - prima Piata Verde din Romania, alături de Geoffan 

Consult, Urban S.A., am început distribuirea pubelelor dedicate pentru colectarea separată a deșeurilor de 

ambalaje. 

Ne bucurăm să fim parteneri ai acestei inițiative, care contribuie atât la gestionarea mai eficientă a deșeurilor de 

ambalaje, cât și la informarea în timp real a cetățenilor cu privire la noile schimbări.  

Prin programe inovatoare și comunicare transparentă și constantă, Piata Moghioros a reușit să devină un model 

de bună practică în consolidarea unui sistem performant de gestionare a deșeurilor. 

Etichete pentru fiecare tip de pubelă: 
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Panouri informative situate în incinta Pieţei şi în spaţiile adiacente acesteia: 
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Pliante pentru informarea comercianţilor şi a clienţilor: 

       

Aparitii media: 

https://www.news.ro/comunicate/comunicat-de-presa-piata-drumul-taberei-fosta-piata-moghioros-este-prima-piata-verde-din-romania-20697383 

https://www.google.com/search?q=Prima+Piata+Verde+din+Romania&oq=Prima+Piata+Verde+din+Romania&aqs=chrome..69i57j69i60.2577j0j7&sourcei

d=chrome&ie=UTF-8 

https://agroteca.ro/piata-drumul-taberei-prima-piata-verde-din-romania/ 

https://informateca.ro/piata-drumul-taberei-prima-piata-verde-din-romania/ 

https://www.greennews.ro/article/piata-drumul-taberei-moghioros-este-prima-piata-verde-din-romania 

https://ziare.com/piata-drumul-taberei/piata-drumul-taberei-fosta-piata-moghioros-este-prima-piata-verde-din-romania-1739955 

https://www.news.ro/comunicate/comunicat-de-presa-piata-drumul-taberei-fosta-piata-moghioros-este-prima-piata-verde-din-romania-20697383 

https://www.mediafax.ro/comunicate/piata-drumul-taberei-fosta-piata-moghioros-este-prima-piata-verde-din-romania-20811718 

mailto:office@enviropack.ro
https://www.news.ro/comunicate/comunicat-de-presa-piata-drumul-taberei-fosta-piata-moghioros-este-prima-piata-verde-din-romania-20697383
https://www.google.com/search?q=Prima+Piata+Verde+din+Romania&oq=Prima+Piata+Verde+din+Romania&aqs=chrome..69i57j69i60.2577j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=Prima+Piata+Verde+din+Romania&oq=Prima+Piata+Verde+din+Romania&aqs=chrome..69i57j69i60.2577j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://agroteca.ro/piata-drumul-taberei-prima-piata-verde-din-romania/
https://informateca.ro/piata-drumul-taberei-prima-piata-verde-din-romania/
https://www.greennews.ro/article/piata-drumul-taberei-moghioros-este-prima-piata-verde-din-romania
https://ziare.com/piata-drumul-taberei/piata-drumul-taberei-fosta-piata-moghioros-este-prima-piata-verde-din-romania-1739955
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Raportul general de Sustenabilitate ce include rezultatele companiei Enviro Pack Consult obţinute în anul 

2021: 

 

    Deoarece încrederea între parteneri stă la baza succesului în afaceri, Enviro Pack Consult a construit un model 

de colaborare bazat pe transparență totală și cooperare. Toate acestea sunt garantate prin profesionalismul echipei 

noastre, care activează de peste 14 ani în domeniul transferului de responsabilitate şi a reciclării ambalajelor.  

    Misiunea Enviro Pack Consult, este să joace un rol activ în domeniul protecției mediului. Astfel, pe lângă 

contribuția esențială pe care o are la îndeplinirea țintelor naționale de reciclare și valorificare a deșeurilor de 

ambalaje, compania promovează și susține acțiuni de informare și conștientizare a populației asupra pericolelor care 

afectează mediul înconjurător.  

    Populația planetei este în continuă creștere, iar resursele naturale sunt limitate. Poluarea nu mai este doar o 

amenințare îndepărtată la adresa sănătății, ci este principala cauză a unor boli deosebit de grave. Se știe de zeci de 

ani că pământul nu are cum să susțină pe termen lung aceste excese, așa că o serie de specialiști au propus soluții 

coerente și unele guverne au adoptat politici de mediu responsabile. De altfel, așa a luat naștere conceptul de 

economie verde.  

    Reciclarea, ca parte esențială a economiei circulare, reprezintă o direcţie cheie pentru Enviro Pack Consult. În 

conformitate cu strategia noastră și politicile asumate, ne angajăm să dezvoltăm și să implementăm permanent noi 

soluții de management pentru deșeurile de ambalaje, care să ajute organizațiile în atingerea obiectivelor de reciclare 

şi valorificare, contribuind astfel și la îndeplinirea obligațiilor pe care România le are. 

    În 2021, eforturile echipei noastre s-au concentrat spre transformarea a cât mai multor deșeuri în resurse, prin 

reciclare, spre susținerea de campanii de conștientizare şi educație privind importanţa colectării separate a deșeurilor 

de ambalaje.  

• Am reciclat în total 44.368.874 kg de ambalaje pentru clienţii noştri 

• Obiectiv realizat din totalul ambalajelor reciclate: 60% - obiectiv legal 55% 

• Obiectiv realizat global: 62% - Obiectiv global legal 60% 

• Am încheiat contracte de colaborare cu 7 de ADI-uri și UAT-uri 

• Am fost prezenți în 30 de județe  

• Am susținut 12 de campanii și proiecte de CSR, derulate alături de partenerii noștri, prin care am 

încurajat colectarea separată a deşeurilor de ambalaje 

• Am salvat în total  73.817 de arbori maturi 

• Am participat la reducerea amprentei de emisii CO₂ cu: 45.389.060 kg * 
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Reducerea emisiilor de CO₂ este de o importanță crucială pentru controlul schimbărilor climatice, oferind un mediu 

viabil și durabil. Pentru a preveni schimbările climatice periculoase, Uniunea Europeană s-a angajat să atingă 

neutralitatea climatică până în anul 2050.  

   

  Și în acest an, 2022, echipa Enviro Pack Consult va continua eforturile depuse în vederea îndeplinirii misiunii 

noastre, aceea de a lupta pentru o lume mai curată, în care responsabilitatea față de natură reprezintă o valoare 

fundamentală. 

 

 

 
 
 

*Valorile CO₂ sunt aproximative, nu sunt garantate sau acurate și sunt supuse modificării continue, în funcție de tehnologiile și metodologiile 

utilizate de terți în întreg lanțul de producere, utilizare și eliminare a unui produs/articol. Informațiile și datele sunt furnizate „ca atare” și 

reflectă analiza statistică de la data elaborării și publicării lor. Valorile au fost calculate pe baza datelor publice furnizate de Innovation 

Norway şi Springer Nature. Enviro Pack Consult S.A. nu își asumă răspunderea pentru daunele rezultate din utilizarea informațiilor, datelor 

sau opiniilor conținute aici, în orice mod.  
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Proiectele CSR sprijinite de S.C. ENVIRO PACK CONSULT S.A.  în România, în anul 2021 

 

Informare asupra colaborării desfăşurate in parteneriat  cu MINISTERUL MEDIULUI in campania  

nationala “Închide! Stinge! Reciclează! – Fii Un Exemplu!” 2021 

 

A sponsorizat prin Contractul de sponsorizare nr. 153/18.06.2019 Campania Nationala „Fii Un Exemplu!” 

INCHIDE, STINGE, RECICLEAZA - o campanie nationala de protectie a mediului,derulata de Asociatia Info Cons 

- Asociatia Nationala pentru Protectia Consumatorilor si Promovarea Programelor si Strategiilor din Romania, 

membra cu drepturi depline in Organizatia Mondiala 

Consumers International, membra fondatoare a Federatiei Asociatiilor Consumers Internațional, membra fondatoare 

a Federatiei Asociatiilor de Consumatori din Romania in parteneriat cu Ministerul Mediului. 

Prin intermediul campaniei au fost distribuite  in judetele tarii la primarii, consilii judetene, prefecturi, inspectorate 

judetene de politie si Inspectoratul Bucuresti, inspectoratele teritoriale de munca si inspectia muncii, Registrul Auto 

Roman, sectii de politie locale, directiile de pasapoarte, directiile de evidenta a populatiei, inspectoratele scolare, 

directiile sanitar veterinare si siguranta alimentelor, case judetene de pensii, servicii de inmatriculari auto, 

administratii fiscale, Casa Nationala Asigurari de Sanatate, unitati spitalicesti, biblioteci, unitati de învățământ, licee 

si colegii, politii locale. 

 Totodata au fost realizate link-uri intre site-ul www.fiiunexemplu.ro si si site-ul www.eniviropack.ro  prin accesarea 

siglei ce este pozitionata la sectiunea “Sustinut de”. 

Au fost comunicate beneficiile reciclarii hartiei, plasticului si sticlei, si anume reducerea consumului de energie, de 

materii prime, conservarea resurselor naturale, reducerea poluarii, scaderea cantitatilor de deseuri necesar a fi 

depozitate. 

Scopul campaniei a fost acela de a contribui la cresterea nivelului de constientizare si informare a cetatenilor din 

Romania cu privire la protectia mediului, consum sustenabil, colectarea separata a deseurilor si mai buna gestionare 

a propriilor venituri prin reducerea risipei, in vederea indeplinirii obligatiilor legale ale Enviro Pack Consult SA, 

conform Ordinului nr. 1362/2018 privind aprobarea Procedurii de autorizare, avizare anuala si de retragere a 

dreptului de operare a organizatiilor care implementeaza obligatiile privind raspunderea extinsa a producatorului. 

In cadrul acestei campanii s-au realizat placute pe suport autocolant tip A4 si A5 care au fost diseminate atat in 

cadrul institutiilor publice (gradinite, scoli, licee, universitati, primarii, prefecturi, consilii judetene, inspectorate de 

politie, inspectorate scolare, agentii, unitati subordonate, aeroporturi, gari, unitati din sistemul medical etc.), cat si 

agentilor economici din Romania. 
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Informare asupra colaborării desfăşurate cu Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Deşeuri Timiş, a 

activitătilor desfăşurate în anul 2021 

 

Campania de informare şi conştientizare realizata impreuna cu ADID Timiş 

 

Mesajul campaniei: „Fii responsabil! Colectează separat pentru un judeţ curat” 

 

În baza contractului de parteneriat încheiat cu Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Deşeuri Timiş, s-au realizat 

o serie de activităţi de informare şi conştientizare cu privire la procesul de precolectare separată a deşeurilor. 

Obiectivele activităţilor desfăşurate au fost: 

• Creşterea gradului de informare, educare şi conştientizare a cetăţenilor din mediul urban şi rural cu privire 

la necesitatea gestionării corecte a deşeurilor; 

• Creşterea gradului de colectare separată a deşeurilor de ambalaje; 

• Implicare activă a cetăţenilor pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii şi a standardelor de mediu. 

• Scopul campaniei: 

• Respectarea legislaţiei în domeniul gestionării deşeurilor; 

• Conservarea resurselor naturale; 

• Creşterea gradului de precolectare separată a deşeurilor; 

• Diminuarea riscurilor şi problemelor de sănătate asociate cu gestiunea defectuoasă a deşeurilor (abandonare 

deşeuri, eliminare neconformă); 

• Conştientizarea sintagmei 3R (reducere, reciclare, reutilizare); 

• Creşterea cantităţii de deşeuri reciclabile valorificate; 

• Sistemele de returnare, colectare şi valorificare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje; 

• Semnificaţia marcajelor de pe ambalajele existente pe piaţă; 

• Impactul dăunător asupra mediului al consumului excesiv de ambalaje, inclusiv de pungi de transport din 

plastic subţire; 

• Măsuri de prevenire a generării deşeurilor de ambalaje. 

Activităţile s-au desfăşurat în 83 de localităţi din judeţul Timiş, în zonele: Ghizela, Timişoara, Deta şi Făgetunde. 

Au fost încheiate contracte de delegare a gestiunii prin concesiunea serviciului de colectare a transportului de 

deşeuri în segmentul urban şi rural. 
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Mesajul a ajuns la cât mai multe persoane, la instituţii publice şi private care au o influenţă în comunitate în ceea 

ce priveşte transmiterea informaţiilor. 

 

Activităţile ECO realizate: 

• Realizarea website-ului dedicat publicului larg; 

• Concursul on-line „Arta reciclării”; 

• Datarea celor 83 de unităţi administrativ teritoriale membre în ADID Timiş cu bannere si roll-up; 

• Achiziţia de recipiente pentru colectarea separată a deşeurilor reciclabile, containere şi autocolante 

informative. Mentionam ca aceste recipiente s-au achizitionat deoarece s-a constatat o tendinta de 

crestere a cantitatilor de deseuri de sticla la nivelul intregului judet; 

• Distributia afiselor in format A3. Acestea au fost expuse in locatiile destinate afisajului comunicate de 

catre UAT pe raza teritoriala a celor 83 de unitati administrativ teritoriale membre in Asociatia de 

Dezvoltare Deseuri Timis; 

• Publicitate outdoor – s-au colantat 2 tramvaie din municipiul Timisoara cu informatii referitoare la 

colectarea separata a deseurilor reciclabile si a deseurilor de ambalaje; 

• Participare la emisiunea Piti Show din cadrul evenimentului „Strazi pentru comunitate”. Temele 

discutate in cadrul emisiuniii au fost: reciclare, colectare separata a deseurilor si protectia mediului; 

• Organizarea actiunii de ecologizare „Cleaning the city” organizat de ADID Timis si Fundatia Judeteana 

pentru Tineret Timis; 

• Ecologizare in zona Stadionului Dan Paltinisanu si in zona Calea Martirilor Timisoara 

• Distribuire de materiale informative cu privire la modul de precolectare separata a deseurilor reciclabile 

si a deseurilor de ambalaje; 

• „Educatie pentru mediu prin joc si miscare”. In cadrul acestui eveniment s-a discutat despre colectarea 

separata a ambalajelor si importanta reciclarii si despre reutilizarea unui produs; 

• „Impreuna pentru mediu” – un proiect destinat educatiei ecologice; despre modul corect de precolectare 

separata a deseurilor; necesitatea realizarii acesteia; reciclare si reutilizare; 

• ECO CONCURSUL ECOLOGIC din cadrul emisiunii radio PITI SHOW - Radio Timisoara! 
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Informare asupra colaborării desfăşurate cu Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Ecolect Mures, a 

activitătilor desfăşurate în anul 2021 

 

Avand in vedere prevederile legislative in vigoare, impreuna cu Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Ecolect 

Mures, in anul 2021 am organizat campanii de informare si constientizare in randul elevilor din circuitul primar ai 

scolilor mediului urban aferent zonelor in care serviciul de salubrizare a fost delegat prin proiectul SMID Mures. 

Aceasta actiune a fost denumita “In clasa mea se recicleaza cu poveste”. 

Contextul implementarii este necesitatea de a institui masuri de prevenire si reducere (reutilizare, reciclare sau alte 

forme de valorificare) a generarii deseurilor de ambalaje municipale si de gestionare eficienta a acestora in cadrul 

SMID Mures prin asigurarea de campanii de informare si constientizare a generatorilor de deseuri casinici si non-

casnici din mediul urban. 

Partenerii implicati in aceste activitati vor fi: 

• Activităţile ECO realizate: 

• Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Ecolect Mures; 

• Primaria Iernut, Primaria Ludus, Primaria Ungheni, Primaria Reghin, Primaria Tarnaveni, Primaria Sovata, 

Primaria Sarmasu; 

• Scolile gimnaziale cu clasele din mediul urban al zonelor delegate SMID Mures. 

• In derularea campaniei de informare “Clasa mea recicleaza cu poveste” au fost instruiti un numar de 5057 

de elevi din 262 de clase.  

• Au fost implementate urmatoarele actiuni: 

• Achizitionarea de recipiente confectionate din carton pentru colectarea selectiva a deseurilor reciclabile din 

hartie/ carton si plastic/ metal; 

• Distribuirea recipientelor, astfel incat fiecarei clase sa i se atribuie 2 recipiente (inclusiv sacii aferenti); 

• Conceperea, tiparirea si distribuirea unui pliant privind colectarea separata a deseurilor reciclabile, intr-un 

format si continut adecvat elevilor ciclului primar, pliant care se va distribui fiecarui elev si cadru didactic.  

• Realizarea unei prezentari care a fost sustinuta de catre cadrele didactice si de reprezentantii ADI Ecolect 

Mures privind modalitatile de selectare corecta la sursa a deseurilor generate, precum si motivele pentru 

care este important sa alegem sa actionam sustenabil de la mic la mare; 

• Realizarea de comunicari referitoare la activitatile derulate prin intermediul mijloacelor media (presa scrisa, 

audio, TV) precum si pe site-ul si retelele de socializare gestionate de catre ADID Ecolect Mures.  
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• Am început ziua la acțiunea de colectare a deșeurilor organizată de Asociația Let`t do it Romania la nivel 

național, unde am fost prezenți în mai multe locații și apoi am susținut o prezentare despre sistemul de gestionare 

a deșeurilor în contextul normativelor Europene în cadrul Festivalului.        
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• Primăria comunei Gălești a organizat Târgul de produse alimentare locale și expoziția de artizanat, eveniment 

în cadrul căruia, prin intermediul ADI Ecolect Mureș și a Asociației Focus Eco Center, s-au ținut prezentări 

privind modalitățile de realizare a unui compost de calitate în propriile gospodării. 
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Informare asupra colaborării desfăşurate cu Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Eco Sibiu, a 

activitătilor desfăşurate în anul 2021 

 

ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ECO SIBIU, cu sediul în Sibiu, str. G-ral Magheru 

nr.14, jud. Sibiu, înregistrată în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor de pe lângă Judecătoria Sibiu, cu 

nr.10/17.02.2009, în calitate de reprezentant al Unităților Administrativ Teritoriale de pe raza județului Sibiu, având 

în vedere obligațiile care le revin organizațiilor autorizate să implementeze responsabilitatea extinsă a 

producătorului de ambalaje și de acoperire a costurilor conform prevederilor art. 16 alin. (9) lit. g) din Legea 

nr.249/2015, cu mod. și complet. ult. și art.12 alin.8 din Legea nr.211/2011, republicată, cu modificările ulterioare, 

precum și responsabilitățile Asociațiilor de Dezvoltare Intercomunitară conform art. 20 alin. (5) din Legea 

nr.249/2015, cu modificările și completările ulterioare a încheiat cu  ENVIRO PACK CONSULT S.A. contract 

de colaborare pentru preluarea responsabilității pentru deșeurile de ambalaje provenite de la populație si colectate, 

tratate și trimise la reciclare finală pentru anul 2021. Totodată părțile au convenit acoperirea costurilor, în cuantum 

de 40 lei /tonă  pentru a derula - Campanii de informare și conștientizare - în Județul Sibiu.  

 

Prin implementarea proiectelor, Beneficiarul și Prestatorul își propun să informeze populația privind importanța 

colectării separate a deșeurilor la sursă, să creeze un mecanism integrat cu caracter continuu pentru atingerea 

obiectivelor de reciclare, în special a deșeurilor de ambalaje primare aflate în structura deșeurilor  municipale, 

precum si obiectivele de deviere de la depozitare prin alte metode de valorificare. 

Așadar, în perioada  august  – decembrie 2021  Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Eco Sibiu a organizat, o 

serie de acțiuni de informare și conștientizare asupra importanței colectării selective, unde s-a discutat cu cetățenii 

despre probleme ale sistemului de management al deșeurilor, despre cum colectăm corect și despre beneficiile 

selectării deșeurilor asupra sănătății mediului și a oamenilor:  

• Intâlniri cu elevii claselor V-VIII la Cine-Gold, evenimente realizate  împreună cu operatorul de salubrizare și 

ziarul Turnul Sfatului, în cadrul cărora ne-am dorit  să  transmitem informații prețioase și amănunțite  despre 

importanța  colectării selective făcută  încă de acasă de către elevi,  profesori, părinți; am subliniat  mereu 

importanța colectării separate mai ales la cartierele de blocuri a deșeurilor  de hârtie, plastic, sticlăș 

• Vizite în școli la ora de dirigenție sau ore speciale organizate de către profesori sau diriginți  - au fost amplasate  

standuri de prezentare în mall-urile din municipiul Sibiu;  

     În cadrul acestor acțiuni ADI ECO  a oferit  pliante de informare și conștientizare, dar și cărți de colorat și 

creioane colorate. 
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Tot în anul 2021 copiii din grădinițele din județul Sibiu, mai ales cei din comunitățile rurale 

 s-au bucurat la primirea cărticelelor de colorat și ne-au transmis ulterior operele lor de artă- proiectul ”Micii 

ecologiști” a scos la iveală calitatea de creator de poezie despre reciclare pe care o au unii copii și inclinațiile  lor 

speciale spre cunoașterea soluțiilor de salvare a planetei.  

 

Pentru aceste acțiuni au fost realizate următoarele materiale promoționale: 

 

• 45.000 buc pliante de informare pentru a le distribui în zona rurală a județului Sibiu în cadrul acțiunilor de 

informare și conștientizare din poartă în poartă;  

• 2 buc roll -up care vor fi folosite la evenimentele care se adresează elevilor claselor I-IV organizate în mall-

uri și cinematografe împreună cu Turnul Sfatului;  

• participarea la conferințe și seminarii  având   ca subiect de discuție relația dintre  Asociațiile de dezvoltare 

intercomunitare  și  OIREP, noutăți apărute în legislație privind colectarea separată a deșeurilor, bune 

practici în ceea ce privește campaniile de informare și conștientizare;   

• 4.000 buc set de colorat – carte de colorat plus creioane colorate destinate grădinițelor din mediu rural, dar 

și elevilor din clasele 0.  

În cadrul acestor  campanii se dorește  dobândirea unor deprinderi legate de comunicare, spirit de echipă precum și 

încurajarea activităților de voluntariat. Totodată, inițiativa de a derula Proiectul pilot “Prichindelul și Mascota 

Fermecată” l-am considerat  ca  parte esențială  a evoluției unei societăți sănătoase fiind benefic a fi implementat 

încă din perioada educației timpurii pentru formarea unor deprinderi ecologice prin activități extracurriculare, 

respectiv importanța colectării selective a deșeurilor. 

• 3.000 – Set 2 caiete dictando/ matematică realizate din hârtie reciclată, având coperțile imprimate față verso 

cu informații despre colectarea selectivă, care vor fi distribuite elevilor din clasele V-VIII  

• În decembrie 2021 a început împărțirea seturilor de caiete dictando/matematică confecționate din hârtie 

reciclabilă în localitățile din județul Sibiu. 

• Avem încredere în faptul că, fiecare caiet așezat pe banca unui elev îi va aduce acestuia o bucurie și în 

același timp îi va trezi curiozitatea de a cunoaște   puteriile Super eroilor colectării selective, personaje care 

îi vor ajuta să înțeleagă mult mai bine mecanismul celor 3R, importanța reducerii, reutilizării și a reciclării. 

In această perioadă promovarea pe rețelele de Social Media   a continuat pe fiecare platformă separată 

Facebook/Instagram/Tik-tok/Wordpress / Youtube  

#AdiecoEȘTITU 
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În data de 4.06.2021 a avut loc  o dezbatere pe teme de mediu, deșeuri/ ambalaje la care a fost nevoie de sonorizare 

și transmiterea dezbaterii on line pe Facebook.- de aceea am avut nevoie de închirierea  unor echipamente 

profesionale (City lite, Acustico, Festiv). 

Începând cu data de 01.06.2021 Asociația a semnat contracte de colaborare și promovare cu 7 publicații print, on 

line, dar și radio -tv. Astfel, se publică în fiecare dintre aceste ziare, toate comunicatele de presă ale Asociației, un 

număr predefinit de articole de informare și conștientizare asupra  importanței colectării selective, comunicate și 

advertoriale lunare, poze și informații de la evenimentele organizate de către noi în colaborare cu primăriile din 

județul Sibiu, dar și cu Inspectoratul Școlar Județean Sibiu. 

• Fiecare dintre aceste publicații are un  banner permanent  cu trimitere la pagina de Facebook a Asociației. 
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Pentru aceste acțiuni au fost realizate următoarele materiale promoționale: 

- 45.000 buc pliante de informare pentru a le distribui în zona rurală a județului Sibiu în cadrul acțiunilor de 

informare și conștientizare din poartă în poartă 

- 2 buc roll -up care vor fi folosite la evenimentele care se adresează elevilor claselor I-IV organizate în mall-uri și 

cinematografe împreună cu Turnul Sfatului  

 

                           

 

 

- participarea la conferințe și seminarii  având   ca subiect de discuție relația dintre  Asociațiile de dezvoltare 

intercomunitare  și  OIREP, noutăți apărute în legislație privind colectarea separată a deșeurilor, bune practici în 

ceea ce privește campaniile de informare și conștientizare 

În cadrul acestor  campanii se dorește  dobândirea unor deprinderi legate de comunicare, spirit de echipă precum și 

încurajarea activităților de voluntariat. Totodată, inițiativa de a derula Proiectul pilot “Prichindelul și Mascota 

Fermecată” l-am considerat  ca  parte esențială  a evoluției unei societăți sănătoase fiind benefic a fi implementat 

încă din perioada educației timpurii pentru formarea unor deprinderi ecologice prin activități extracurriculare, 

respectiv importanța colectării selective a deșeurilor. Avem încredere în faptul că, fiecare caiet așezat pe banca unui 

elev îi va aduce acestuia o bucurie și în același timp îi va trezi curiozitatea de a cunoaște   puteriile Super eroilor 

colectării selective, personaje care îi vor ajuta să înțeleagă mult mai bine mecanismul celor 3R, importanța reducerii, 

reutilizării și a reciclării. 
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In această perioadă promovarea pe rețelele de Social Media   a continuat pe fiecare platformă separată 

Facebook/Instagram/Tik-tok/Wordpress / Youtube #AdiecoEȘTITU      

                  

- 3.000 – Set 2 caiete dictando/ matematică realizate din hârtie reciclată, având coperțile imprimate față verso cu 

informații despre colectarea selectivă, care vor fi distribuite elevilor din clasele V-VIII  

           

În data de 4.06.2021 a avut loc  o dezbatere pe teme de mediu, deșeuri/ ambalaje la care a fost nevoie de sonorizare 

și transmiterea dezbaterii on line pe Facebook.- de aceea am avut nevoie de închirierea  unor echipamente 

profesionale ( vezi City lite, Acustico, Festiv). 

Începând cu data de 01.06.2021 Asociația a semnat contracte de colaborare și promovare cu 7 publicații print, on 

line, dar și radio -tv. Astfel, se publică în fiecare dintre aceste ziare, toate comunicatele de presă ale Asociației, un 

număr predefinit de articole de informare și conștientizare asupra  importanței colectării selective, comunicate și 

advertoriale lunare, poze și informații de la evenimentele organizate de către noi în colaborare cu primăriile din 

județul Sibiu, dar și cu Inspectoratul Școlar Județean Sibiu. 
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S.C. Enviro Pack Consult S.A., împreună cu Primăria Crevedia și Asociația Ecologie Pentru Viitor a lansat 

o nouă campanie de plantare a arborilor. Toate persoanele care înțeleg importanța protejării mediului înconjurător 

și vor să se implice au fost așteptați la Crevedia pentru a lua parte la ceva ce va contribui la construcția unui viitor 

mai sănătos. Cu suportul Primăriei Crevedia, dar și cu ajutorul voluntarilor companiilor participante, al ONG-urilor 

și al altor voluntari, au avut rolul de a completa spațiile verzi din localitate. Cu fiecare copac plantat, vom respira 

un aer mai curat. Proiectul este însă unul pe termen lung, succesul acestor campanii fiind esențial pentru generațiile 

viitoare, care vor trebui să facă față unor provocări și mai mari în ceea ce privește mediul înconjurător. 

Campanie de conştientizare privind colectarea separată realizată de S.C. Enviro Pack Consult S.A. pentru Academia de 

Studii Economice din Bucureşti. 

 

mailto:office@enviropack.ro


                                                       Politica privind responsabilitatea socială corporativă 

 

 

Sediu social şi adresa de corespondenţă: Str. Nerva Traian, nr. 3, etaj 10, sector 3, Bucureşti – Clădirea City Business Center 

CUI RO40365600; J40/23/2019 

Tel: +40 371 331 911  

E-mail: office@enviropack.ro  

 

 

Participare ca lectori în cadrul cursurilor de antreprenoriat - masterat Facultatea de Economie 

Agroalimentară și a Mediului de la Academia de Studii Economice din Bucureşti. 
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Campania de informare şi conştientizare ADID Timiş 

 

Mesajul campaniei: „Fii responsabil! Colectează separat pentru un judeţ curat” 

 

În baza contractului de parteneriat încheiat cu Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Deşeuri Timiş, s-

au realizat o serie de activităţi de informare şi conştientizare cu privire la procesul de precolectare separată a 

deşeurilor. 

Obiectivele activităţilor desfăşurate au fost: 

o Creşterea gradului de informare, educare şi conştientizare a cetăţenilor din mediul urban şi rural cu privire 

la necesitatea gestionării corecte a deşeurilor; 
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o Creşterea gradului de colectare separată a deşeurilor de ambalaje; 

o Implicare activă a cetăţenilor pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii şi a standardelor de mediu. 

Scopul campaniei: 

o Respectarea legislaţiei în domeniul gestionării deşeurilor; 

o Conservarea resurselor naturale; 

o Creşterea gradului de precolectare separată a deşeurilor; 

o Diminuarea riscurilor şi problemelor de sănătate asociate cu gestiunea defectuoasă a deşeurilor (abandonare 

deşeuri, eliminare neconformă); 

o Conştientizarea sintagmei 3R (reducere, reciclare, reutilizare); 

o Creşterea cantităţii de deşeuri reciclabile valorificate; 

o Sistemele de returnare, colectare şi valorificare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje; 

o Semnificaţia marcajelor de pe ambalajele existente pe piaţă; 

o Impactul dăunător asupra mediului al consumului excesiv de ambalaje, inclusiv de pungi de transport din 

plastic subţire; 

o Măsuri de prevenire a generării deşeurilor de ambalaje. 

Activităţile s-au desfăşurat în 83 de localităţi din judeţul Timiş, în zonele: Ghizela, Timişoara, Deta şi 

Făgetunde. Au fost încheiate contracte de delegare a gestiunii prin concesiunea serviciului de colectare a 

transportului de deşeuri în segmentul urban şi rural. 

Activităţile ECO realizate: 

o Realizarea website-ului dedicat publicului larg; 

o Concursul on-line „Arta reciclării”; 

o Datarea celor 83 de unităţi administrativ teritoriale membre în ADID Timiş cu bannere si roll-up; 

o Achiziţia de recipiente pentru colectarea separată a deşeurilor reciclabile, containere şi autocolante 

informative. 

o Achiziția și dotarea UAT-urilor cu recipiente destinate colectării separate a deșeurilor reciclabile 

Containere tip clopot, cu capacitate de 1,3 mc, pentru colectarea sticlei. Acestea au fost colantate cu informații 

referitoare la colectarea separată a deșeurilor.  
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Menționăm că aceste recipiente s-au achiziționat deoarece se constatată o tendință de creștere a cantităților de 

deșeuri de sticlă. 

 

 

                                               

 “Cleaning the city” 

Acțiunea de ecologizare, conștientizare și educare a populației din cadrul programului ‘’Cleaning the city’’ a 

avut dublu rol: 

o ecologizare în zona Stadionului Dan Păltinișanu și zona Calea Martirilor din Timișoara; 

o distribuire de materiale informative cu privire la modul de precolectare separată a deșeurilor reciclabile și 

a deșeurilor de ambalaje; 
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o “Educaţie pentru mediu prin joc şi mişcare!”  
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Tramvaie colantate cu informaţii privind colectarea separată 
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Persoanele  

Responsabilitatea față de angajații noștri constituie o prioritate pentru noi, deoarece aceștia reprezintă 

resursele esențiale ale succesului, creșterii și dezvoltării continue ale companiei. Am construit o cultură prin care 

să atragem și să păstrăm îndeaproape oamenii potriviți, creându-le mediul propice pentru dezvoltarea abilităților, 

formarea unor noi aptitudini și sprijinirea realizărilor personale.  

Spiritul întreprinzător al angajaților noștri este una din cele mai mari valori ale noastre. Angajații trebuie 

tratați cu onestitate și imparțialitate și recompensați pentru realizările obținute.  

Politicile noastre de angajare ne obligă: 

o Să oferim un mediu de lucru sigur, utilizând cele mai bune practici în domeniul sănătății și gestionării 

siguranței în toate unitățile noastre; 

o Să fim un angajator care garantează egalitatea de șanse, care se dedică creării unei forțe de muncă diverse, 

în cadrul căreia toate persoanele sunt tratate obiectiv, indiferent de rasă, sex, culoarea pielii, naționalitate 

sau origine etnică, clasă socială, religie, vârstă, dizabilități, stare civilă, orientare sexuală sau identificare 

de gen, opinii politice sau orice alt statut protejat de legislația aplicabilă; 

o Să creăm un mediu în care toți sunt încurajați să facă tot ce pot și să își utilizeze întregul potențial, cu 

ajutorul oportunităților de a învăța și de a evolua; 

o Să ne asigurăm că angajații pot discuta despre orice problemă legată de munca lor, având convingerea că 

vor beneficia de o analiză corectă, imparțială și confidențială a problemei respective. 

Noi respectăm dreptul persoanelor la libertatea de asociere. Ne raportăm la angajații noștri atât prin contracte 

colective, cât și prin contracte individuale, conform legislației, obiceiurilor și practicilor locale. 

 

Comunitate 

• Obiectivul nostru este acela de a aduce o contribuție pozitivă în comunitățile în cadrul cărora ne desfășurăm 

activitatea și de a fi un vecin responsabil.  

• Politica nostră internă îi încurajează pe angajații noștri să fie activi în cadrul comunității, permite depunerea 

cererilor rezonabile pentru perioade de voluntariat și oferă sprijin financiar în scopul proiectelor prevăzute în cadrul 

comunității. 

 

 

 

 

mailto:office@enviropack.ro


                                                       Politica privind responsabilitatea socială corporativă 

 

 

Sediu social şi adresa de corespondenţă: Str. Nerva Traian, nr. 3, etaj 10, sector 3, Bucureşti – Clădirea City Business Center 

CUI RO40365600; J40/23/2019 

Tel: +40 371 331 911  

E-mail: office@enviropack.ro  

Drepturile omului 

Susținem și încurajăm principiile cuprinse în Declarația Universală a Drepturilor Omului, Declarația 

Organizației Internaționale a Muncii privind principiile fundamentale și drepturile la locul de muncă și în Principiile 

directoare ale Organizației Națiunilor Unite privind afacerile și drepturile omului.  

În mod special, nu vom tolera exploatarea copiilor prin muncă sau orice formă de muncă forțată, inclusiv 

munca în regim de detenție, munca prin contract de ucenicie, munca în regim de sclavie, munca militarilor sau orice 

formă de trafic de ființe umane în propriile noastre unități sau în cele ale furnizorilor noștri. 

 

Furnizorii 

Ne angajăm să fim un partener responsabil și de valoare în lanțul de aprovizionare, continuând să construim 

o companie durabilă, care își deservește atât clienții, angajații și acționarii, cât și comunitățile în care locuiesc 

aceștia.  

O bază de furnizori puternică și dinamică este esențială pentru succesul nostru pe termen lung. Ne bazăm 

pe expertiza și iscusința furnizorilor pentru a întâmpina nevoile clienților nostri. 

Clienții noștri respectă  legile aplicabile privind munca, angajarea, drepturile omului, salariul, orele de muncă, 

mediul înconjurător, sănătatea și siguranța.  

 

 

 

 

Ne implicăm în proiecte ce au ca scop rezolvarea unor probleme ale mediului și cresterea gradului de educație 

de mediu. Vrem să creăm modele şi povești de succes în comunități care să ducă mai departe scânteia. 

Demonstrăm prin implicarea în parteneriate cu societății românești ca acest proiect este unul de unitate. Putem 

face împreună un bine naturii și celor de langă noi.  
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