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Partenerul tău 
de încredere în 
sustenabilitate
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Acum avem 
totul la îndemână

acces la produse și servicii
abundență de bunuri accesibile

tehnologie, mobilitate, automatizare

oriunde, oricând



EXPERTISE SAFETY

a permis progresul nostru 
până acum

transport ușor și sigur de alimente și băuturi
îmbrăcăminte accesibilă

producţie rapidă şi rentabilă de mașini, clădiri, tehnologie 
greu de eliminat
generatoare de emisii de CO2
dăunătoare naturii

Impactul asupra mediului

Plastic & 
Ambalaje



*În România, 1 persoană
generează 272 kg 
deșeuri / capita / an

SOURCE: Eurostat 2018

în fiecare an, româniigenerează

o cantitate de deşeuri cuo greutate

egală cu cea a Casei Poporului

[cea mai grea construcție din lume]

Estetimpul
pentruschimbare



Dezvoltare piețe 
pentru materiale 

reciclate

Proiectare 
produse mai 

bune

Reducere

deșeuri de 

proces

Optimizare

ciclul de viață prin 
consum alternativ

Promovare 
refolosire

Îmbunătățire 
colectare

Reciclare

Investiţii in 
infrastructură

Tranziţia către

ECONOMIE 
CIRCULARĂ
prin integrarea trasabilității 

digitale și a materialelor 
reciclate

Producție
și

Achiziționare

Consum și 
Utilizare

Colectare și 
PrelucrareDEŞEURI

EMISII 

CO2

Avem nevoie să 



Viziunea 
noastră

Într-o lume in continuă 
schimbare, unde progresul și 
consumul sunt interconectate, 
iar comunicarea efervescentă,
ne vedem pe noi înșine ca un 
catalizator al economiei 
circulare.



Țintele și 
obiectivele 
au fost 
stabilite

Creșterea țintelor și amenzilor

Obiectiv de 65% pentru 
ambalaje până in 2025

Interzicerea produselor din 
plastic de unică folosință

Taxă plastic 800 EUR / To

Legislatori

Vor as afle mai multe 
(trasabilitate)

Vor acțiune

Sunt dispuși as plătească 

Consumatori

Companiile comunică activ și

își stabilesc obiective de 
sustenabilitate ridicate

Branduri



Am transformataceste obiective în
MISIUNEA NOASTRĂ

Îndeplinim obiectivele de reciclare ale 
clienților noștri și le sprijinim obiectivele 
și acțiunile de sustenabilitate.

Suntem dedicați transparenței, încrederii, 
eficientei și corectitudinii in sistemul de 
management integrat al deșeurilor.

Implementăm tehnologie și inovație și 
colaborăm cu toti actorii din sistem pentru 
atingerea acestui obiectiv.

Susținem autoritățile locale să creeze orașe 
inteligente în care cetățenii să crească sănătoși 
și fericiți.



FEPRA International SA 
Preluăm responsabilitatea producătorilor și 

importatorilor care introduc pe piața românească 
ambalaje și produse ambalate, pentru a îndeplini 

obligațiile legale de reciclare și valorificare privind 
deșeurile generate de aceștia (OIREP).

www.fepra.ro

FEPRA Collection
Colectăm deșeurile de ambalaje din București și 
orașele învecinate, dar și printr-o rețea extinsă de 
parteneri la nivel național.
fepra.ro/collection/

Global Innovation Solution
Experiența echipei ne permite as abordăm o 
varietate de activități și proiecte, cum ar fi furnizarea 
de consiliere de mediu, elaborarea documentației 
pentru permise, acorduri, licențe, asistență tehnică in 
proiecte de cercetare și inovare. 
www.global-innovation.com.ro/

FEPRA Recycling (CADELPLAST)
Activitatea principală este reciclarea și 
recuperarea deșeurilor de ambalaje, respectiv a 
celor de tip PET (polietilen tereftalat). 
fepra.ro/cadelplast/

Ecosistemul FEPRA

https://fepra.ro/
http://www.fepra.ro/
https://fepra.ro/collection/
https://fepra.ro/collection/
https://www.global-innovation.com.ro/
http://www.global-innovation.com.ro/
https://fepra.ro/cadelplast/
https://fepra.ro/cadelplast/


Acționăm întotdeauna

Preluăm responsabilitatea pentru 
deșeurile de ambalaje

100% realizăm obiectivele de 
reciclare

Contribuim la ţintele și obiectivele 
de sustenabilitate

Asigurăm o trasabilitate completă și 
transparentă in colectarea și 
reciclarea deșeurilor

Servicii de economie circulară:
consultanță, trasabilitate, colectare, 
reciclare (PET, sticlă și compost)

PRODUCĂTORI

RECICLATORI

COLECTORI

CONSUMATORI

ADI / UAT

€

€

€

FEPRA



Siguranţă Expertiză

Ne impunem cele mai înalte standarde

Audit financiar și operațional 
de către parteneri Big4 și de 
către autoritățile naționale -

fără amenzi în 2021

1 mil tone de ambalaje 
gestionate in 5 ani de 
o echipă de peste 30 

de experți.

Rețea de peste 200 de 
parteneri aprobată după 

un proces complex de 
audit (documente și 

vizite)

Calitate și 
conformitate

100%

REALIZARE OBIECTIVE

Eficiență și 
predictibilitate

Ofertă competitivă prin 
control permanent al 
costurilor de achiziție

Aplicația FEPRA 2.0 pentru 
transparență operațională 

completă.

Digitalizare şi 
Transparenţă



Digitalizarea 
este o prioritatate

FEPRA 2.0

TRASABILITATEA DEȘEURILOR DE AMBALAJE: De 
la clienți la colectori / ADI la reciclatori  

TEHNOLOGIE BAZATĂ PE BLOCKCHAIN PENTRU 
TRANSPARENȚA OPERAȚIONALĂ: Costuri + 

starea obiectivelor + durabilitate

Amprenta CO2 + 
Certificat personalizat

Transparență deplină asupra 
partenerilor noștri și circulației deșeurilor



Lucrăm cu cei mai buni din 
domeniu, cu cei care 

împărtășesc valorile și 
credințele noastre in 

transparență, încredere, 
integritate

Actualizăm permanent 
tehnologia pentru 

desfăşurarea optimă a  
activităţii

Audităm pe teren/ 
documentar partenerii

+100 AUDITURI

Educăm, oferim consultanţă 
şi sprijinim partenerii

+10 CURSURI LEGISLATIVE

Parteneriinoștri 
de încredere

150+ 
COLECTORI/ 
ADI & APL

50+ 
RECICLATORI



750+ Producători care au încredere* in 
noi pentru îndeplinirea obiectivelor lor, 

cei conștienți de urmele pe care le lasă in 
urmă, care se străduiesc să aducă 

valoare societății, contribuind împreună 
cu noi şi protejând in același timp mediul 

înconjurător.

Clienţii noştri 
responsabili

+70.000 tone 
de CO2

reduse anual prin 

activitatea noastră

*97% dintre clienții noștri sunt mulțumiți 
de serviciile oferite (Sondaj de satisfacție a 
clienților, ianuarie 2021)



Am 
realizat 
împreună

+1 milion 
persoane
informate anual



O nouă paradigmă: 
Deşeuri astăzi, Resurse mâine



Suntemaici pentru a vă sprijini

FEPRA COLLECTION  
+ CENTRE DE COLECTARE

+ OPERARE RVM
Centru de colectare și educație 

pentru cetățeni pentru a oferi o 
soluție completă (automatizată și 

manuală) pentru deșeurile de 
ambalaje și DEEE.

FEPRA COMPOST
Transformarea deșeurilor 

vegetale în compost pentru 
utilizare în agricultură.

Capacitate: 6.000 tone anual.

CONSULTANŢĂ in ECONOMIE CIRCULARĂ
Consultanță extinsă în materie de 
responsabilitate a producătorului, Autorizații și 
audituri de mediu, Trasabilitate digitală, 
EcoDesign, Consultanță de ambalare redusă și 
reutilizabilă, Instruirea angajaților / legislativ, 
Maparea costurilor pieței etc.

Experienţă
& 

Materiale 
reciclate

FEPRA RECYCLING (CADELPLAST)  &
FEPRA GLASS RECYCLING & PIROLIZA
Capacitate: 10.000 tone fulgi PET anual
Capacitate: 40.000 tone sticlă anual
Capacitate: 5.000 tone plastic



O lume în care 

sustenabilitatea este o realitate.

Unde resursele sunt utilizate și evaluate 

în mod eficient.

Împreună putem construi



Să   
începem 
azi!

HOTSPOT WORKHUB
Calea Griviţei, nr. 82-98, 

Clădirea The Mark, etaj 1, 
Sector1, București, 010735

www.fepra.ro

office@fepra.ro

+40 377 101 400  

+40 212 339 674

http://www.fepra.ro/
mailto:office@fepra.ro

