
    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.  

    Vă prezentăm Raportul general de Sustenabilitate ce include rezultatele companiei Enviro Pack Consult obţinute în anul 

2021:  

 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 * 

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.  

 

 

https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/society/20180703STO07129/reactia-ue-la-schimbarile-climatice

