
Reciclarea stă la baza 
tuturor activităților noastre 
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Partenerul dvs. 
în reciclare și 
gestionarea deșeurilor 

Deoarece orașele și toate populațiile evoluează, 
iar tehnologia digitală continuă să revoluționeze 
modul în care facem cumpărături și ne conducem 
viața, nevoile și așteptările noastre s-au 
schimbat. 

Cerem mai mult de la produsele pe care le cumpărăm. Ne așteptăm 
ca acestea să fie livrate mai rapid la ușa noastră. Reducând în același 
timp impactul asupra mediului.

Identificarea unei soluții practice și sustenabile va duce la noi 
parteneriate, la noi moduri de gândire și conducere.
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Reciclarea nu este doar un lucru pe care 
îl facem, ci stă la baza întregului nostru 
model de afaceri și este esențială pentru 
îndeplinirea scopului nostru. 

Prin inovare și o gândire diferită, în fiecare an salvăm peste 
șase milioane de tone de materiale reciclabile de gropile de 
gunoi și de instalațiile de incinerare, incluzându-le în ciclul 
de aprovizionare. Contribuim la crearea unui viitor sustenabil 
pentru afacerea noastră, pentru clienții noștri și pentru mediu.

Redefinim ambalajele pentru 
o lume în schimbare 

Gândim altfel
Avem o abordare flexibilă față de soluțiile pe care le creăm și 
activăm acolo unde clienții au nevoie de noi.

Inovăm împreună
De la proiectare la producție și furnizare, până la reciclare, le 
oferim clienților o soluție combinată, care este sustenabilă 
pentru toată lumea.

Punem sustenabilitatea în centrul a tot ce 
facem
Avem capacitatea de a produce, utiliza, colecta și recicla 
ambalaje de carton în 14 zile. Suntem ambițioși în felul în 
care recurgem la inovații pentru a aborda unele din cele mai 
complexe provocări cu care se confruntă lumea în privința 
sustenabilității.

Dezvoltăm strategii pentru nevoile 
clienților noștri
Împreună cu clienții noștri găsim modalități de a profita de 
oportunitățile oferite de prezent pentru a livra produse în 
mod susținut.



Modelul nostru de afaceri este o soluție 
inovatoare și unitară. Are un rol important 
în îndeplinirea obiectivelor dvs. de reciclare 
și gestionare a deșeurilor, împreună 
cu unele dintre provocările privind 
sustenabilitatea cu care se confruntă 
lumea acum și pe viitor.

Oferim o gamă largă de servicii de reciclare și gestionare 
a deșeurilor. Rămânem aproape pentru a vă ajuta cu 
fiecare aspect al strategiei dvs. de gestionare a deșeurilor, 
oferindu-vă soluții eficiente, rentabile și inovatoare – toate 
gestionate central de un singur furnizor.

Soluții combinate care sunt 
sustenabile pentru toți
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Capacitatea și anvergura 
necesare pentru a 
gestiona toate nevoile 
dvs. de reciclare 

Pe lângă operațiunile noastre de 
reciclare, deținem și 15 fabrici de 
hârtie, localizate strategic în Europa 
și America de Nord

SUA

În prezent ne desfășurăm activitatea în 
14 țări din Europa și America de Nord. Avem 
depozite răspândite din Croația până în Țările 
de Jos și din Portugalia până în Pennsylvania. 

Lucrând în parteneriat pentru a vă crește ratele de reciclare și a 
reduce deșeurile, vă putem ajuta să vă atingeți țelurile financiare, 
obiectivele de sustenabilitate și să vă testați pe viitor strategiile 
de reciclare și gestionare a deșeurilor.



Mai mult decât o simplă 
companie de reciclare Circuit închis: Cutii transformate în alte cutii în 14 zile
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Hârtia și cartonul colectate de noi sunt procesate de divizia Paper și 
transformate în noi cutii de carton de divizia Packaging, în numai 14 zile.

Datorită modelului nostru unic de afaceri, suntem implicați în fiecare 
punct de contact al ciclului de aprovizionare al clienților noștri și îi 
putem ajuta să realizeze practici sustenabile pe termen lung.

Compania noastră include diviziile Recycling, Paper 
și Packaging. Ca parte a Grupului DS Smith, suntem 
listați la FTSE 100.    

Competența noastră profesională interorganizațională, de la proiectare la 
producție și de la aprovizionare până la reciclare, înseamnă că putem crea 
soluții personalizate, flexibile și combinate, care să răspundă nevoilor unei 
întregi organizații, nu doar unei părți a acesteia.
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Suntem unul dintre cei mai importanți reciclatori 
de carton și hârtie din Europa, oferind soluții 
complete de reciclare și gestionare a deșeurilor. 

Rețeaua noastră de depozite de reciclare, fabrici de ambalaje 
și fabrici de hârtie menține fibrele în mișcare în jurul ciclului de 
aprovizionare.

Ne mândrim cu faptul că deținem fabrica de hârtie Zărnești, unul 
dintre producătorii cei mai importanți de hârtie și carton ondulat din 
România.

Experiența noastră vastă înseamnă că înțelegem complexități le 
diferitelor sectoare industriale și că apreciem faptul că organizațiile 
au nevoi de reciclare și gestionare a deșeurilor diferite. Fie că este 
vorba de rețeaua noastră logistică și de depozite sau de rețeaua 
noastră de parteneri de încredere, vom gestiona întregul proces în 
numele dumneavoastră.

Descoperiți serviciul 
potrivit pentru dvs

Reciclarea cartonului și hârtiei 
Avem întotdeauna nevoie de hârtie și carton pentru a ne 
alimenta operațiunile de producție. Puteți avea încredere în 
noi că materialele care trebuie reciclate sunt efectiv reciclate.

Gestionarea totală a deșeurilor 
Indiferent de fluxurile dvs. de deșeuri, rămânem aproape pentru 
a vă ajuta cu fiecare aspect al strategiei dvs. de gestionare a 
deșeurilor – toate gestionate central de un singur furnizor.

Reciclarea materialelor plastice
Vom colabora cu dvs. pentru a găsi soluții în circuit închis 
pentru materialele plastice flexibile și rigide și pentru a 
ne asigura că sunt reciclate în produse și ambalaje noi.

Distrugerea documentelor confidențiale 
Serviciul nostru de distrugere a documentelor confidențiale include 
eliminarea și distrugerea materialelor confidențiale sensibile în 
conformitate cu reglementările și într-un mod sustenabil.



Depunem toate eforturile pentru a 
satisface și a depăși nevoile clienților noștri 
și pentru a deveni un partener valoros 
pentru compania dumneavoastră. Avem 
o abordare flexibilă a soluțiilor noastre 
de reciclare și gestionare a deșeurilor și 
operăm în locurile și în momentele în care 
aveți nevoie de noi.
Tot ceea ce facem se concentrează pe furnizarea de servicii 
eficiente, rentabile și inovatoare. Vom colabora cu dvs. 
pentru a reduce deșeurile, a crește veniturile și a reduce 
impactul operațiunilor dvs. asupra mediului.

Îmbunătățirea reciclării, 
pas cu pas
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Reducerea fluxului 
total de deșeuri

Extragerea 
valorii, cum 
ar fi energia, 
de la produse 
nereciclabile

Extinderea 
duratei 
de viață a 
produselor

Redarea utilității 
materialelor

1

2

3

4

REUTILIZARE

REDUCERE

RECICLARE

RECUPERARE



Lucrăm în parteneriat cu dvs., gestionând riscul 
dvs. și preluând grija referitoare la îndeplinirea 
responsabilităților și a obiectivelor dvs. privind 
reciclarea și gestionarea deșeurilor.

Echipele noastre dedicate se integrează cu adevărat în organizația 
dvs. și mențin un dialog constant cu dvs. pentru a ne asigura că lucrăm 
ca echipă, încercând în permanență să ne respectăm angajamentele, 
să inovăm împreună, să reducem deșeurile, să economisim bani și să 
ne îmbunătățim în continuare standardele. Sunt efectuate revizuiri 
regulate pentru a asigura îndeplinirea obiectivelor și livrarea cu succes 
a proiectelor, ajutând la fiecare aspect al strategiei dvs. de reciclare și 
gestionare a deșeurilor.

Clienții noștri ne spun că inovația pe care o văd ne diferențiază de 
concurenții noștri și am ajutat deja mulți dintre ei să câștige premii 
prestigioase în industrie pentru eforturile lor de reciclare.

Nu toți partenerii care 
se ocupă cu gestionarea 
deșeurilor sunt la fel
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Experiență și competență profesională 
De la proiectarea și producția ambalajelor la reciclare, creăm soluții 
personalizate pentru a vă satisface nevoile 

Capacitate și anvergură  
Lider european în reciclarea hârtiei și cartonului, cu capacitatea de a 
gestiona toate nevoile dvs. de reciclare

Parteneriat 
Lucrăm împreună cu dvs. pentru a îndeplini și a depăși obiectivele 
dvs. de reciclare, inclusiv prin încurajarea celor mai bune practici și 
furnizarea de instruire și asistență echipelor dvs

Calitate 
Vă ajutăm să separați reciclarea, să reduceți contaminarea, să 
creșteți ratele de reciclare și veniturile potențiale

Conformitate 
Destinații finale transparente și conformitate legislativă  

Transparență 
Nu vă bazați pe groapa de gunoi sau pe instalațiile de incinerare: 
puteți avea încredere în noi că materialele care trebuie reciclate 
sunt efectiv reciclate

Ce ne face să 
ieșim în evidență?
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Sunt câteva motive pentru care clienții noștri ne aleg.



Contribuim la construirea 
unei lumi mai sustenabile

Clienții, angajații, investitorii și acționarii de astăzi 
se așteaptă la o abordare mai sustenabilă.

Modelul nostru de afaceri se bazează pe sustenabilitate. Menținem 
deja resurse valoroase în uz, proiectând deșeurile din lanțurile 
de aprovizionare ale clienților și protejând și resursele naturale. 
De asemenea, am lansat ambițioasa noastră Strategie privind 
sustenabilitatea actuală și viitoare, abordând provocările privind 
sustenabilitatea cu care ne confruntăm astăzi, împreună cu cele care vor 
avea impact asupra generațiilor noastre viitoare. 

Pentru a afla mai multe, contactați-ne sau vizitați 
dssmith.com/ro/sustenabilitate
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De mai bine de două decenii, colaborăm cu retailerii de nivel 
unu din Europa. Lucrând împreună, am dezvoltat practici 
de vârf, premiate în cadrul industriei. Acestea contribuie 
la crearea unui cerc închis privind reciclarea și la depășirea 
provocărilor privind sustenabilitatea cu care ne confruntăm 
în prezent, precum și a celor care vor avea impact asupra 
generațiilor viitoare.

Inovăm împreună 
cu retailerii din 
Europa
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Soluțiile noastre au inclus separarea eficientă a materialelor 
pentru a crește ratele de reciclare, precum și revizia pentru a 
reduce costurile.  

Rezultatele includ:

• Atingerea obiectivelor de zero deșeuri la groapa de gunoi

• Peste 510.000 de tone pe an de carton reciclat în toată Europa

•  Implementarea separării deșeurilor alimentare și utilizare a 
digestiei anaerobe

•  Transport auto redus, emisii de carbon și costuri cu 
combustibilul reduse

Acum lucrăm împreună pentru a îmbunătăți operațiunile de 
reciclare și de eliminare a deșeurilor ale clienților noștri și pentru a 
reduce emisiile de carbon.
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Oferim soluții integrate de reciclare și gestionare a deșeurilor pentru companii 
de orice mărime din toată Europa. Prin experiența și competența noastră 
profesională, le ajutăm să își atingă obiectivele de reciclare, să își îmbunătățească 
performanța în afaceri și să își atingă obiectivele de sustenabilitate.

Lucrăm împreună pentru 
a obține mai mult

Suntem mândri să fim 
partener al fundației 
Ellen MacArthur

Susținem misiunea fundației Ellen 
MacArthur de a accelera tranziția către 
o economie circulară.

Lucrând împreună cu guvernele, cu 
sectoarele de afaceri și de învățământ, 
putem crea un cadru pentru o economie 
care să fie restaurativă și regenerativă 
prin structură. 

Aflați mai multe: 
ellenmacarthurfoundation.org

Strategic Partner



DS Smith Recycling UK Limited (Număr companie 214967)
Înregistrată în Anglia și Țara Galilor cu sediul social la 350 Euston Road, Londra NW1 3AX

 recycling@dssmith.com
 @dssmithgroup
 DS Smith

www.dssmith.com/ro/produse-servicii/servicii-de-reciclare/

Aflați cum DS Smith „Redefinește 
ambalajele pentru o lume în schimbare” 
și vă poate ajuta să eliminați mai puține 
deșeuri și să reciclați mai mult.


