
 Asociația Producătorilor de Ambalaje din Carton
Ondulat din România



Scurtă descriere
Asociația Producătorilor de Ambalaje de Carton Ondulat
din România

Înființată cu scopul de a reprezenta interesele
producătorilor de carton ondulat din România,

APACOR își stabilește să fie un pilon important în
dezvoltarea industriei cartonului. 

Prin crearea de parteneriate comerciale, Asociația va
dezvolta piața de profil, atât din punct de vedere
cantitativ cât și calitativ.



Misiune

Cartonul ondulat este printre cele mai ecologice şi solide materiale de ambalare, nefiind depăşit de
niciun alt material în ceea ce priveşte performanţele economice şi ecologice. Astfel, datorită avantajelor
pe care le oferă, peste 50% din mărfurile produse la nivel mondial sunt comercializate în astfel de
ambalaje.

Creșterea exponențială a comerțului, evidențiază necesitatea utilizării materialelor reciclabile, iar pentru a
asigura o economie verde, este important să valorificăm potențialul materialelor naturale și
biodegradabile.

În acest context, în calitate de reprezentant al producătorilor de carton ondulat din România, APACOR
are misiunea de a ajuta la dezvoltarea industriei, având în vedere principiile dezvoltării durabile. 

Având ca valori profesionalismul, inovația, trasparența și responsabilitate socială, APACOR urmărește
creșterea valorii afacerilor membrilor săi prin încurajarea inovării din domeniul său de activitate.



Viziune
Reprezentarea intereselor producătorilor de carton
ondulat la nivel național și internațional. 



Valorile APACOR

Profesionalism Inovație Transparență
Responsabilitate 

socială



Scopul asociației este acela de a oferi membrilor săi servicii și facilități care

sunt disponibile și pot fi coordonate mult mai eficient prin intermediul unei

organizații, servicii și facilități de care membrii asociației nu ar beneficia în

mod individual. 

De asemenea, scopul Asociației este de a ajuta la dezvoltarea industriei

cartonului ondulat, a durabilității și competitivității acesteia.

Scop



Obiective
Favorizarea creșterii utilizării cartonului ondulat în domeniile de
interes;

Obținerea unor facilități în relația cu companiile producătoare de
carton, în privința termenelor de plată, termenelor de execuție,

prețului;

Furnizarea de informații, statistici și noutăți cu privire la
evenimentele actuale industria cartonului ondulat;

Asigurarea membrilor asociației pentru situatii de neplată de
către producătorii de carton;

Găsirea soluțiilor de asigurare a calității și cantității produselor
achizitionate de către membrii asociației; 

Coordonarea acțiunilor comune cu privire la problemele de
interes pentru membrii asociației;

Sprijinirea membrilor în cazul în care intervin dificultăți
financiare ( faliment), logistice (transport), etc.



Activitate și priorități

Reprezentarea

intereselor

membrilor în

relație cu terții

(persoane fizice

sau juridice,

instituții, etc.)

Promovarea în

mediul online și

offline a imaginii

și a activității

asociației precum

și a membrilor

acesteia

Dezvoltarea

relațiilor între

membrii

asociației precum

și crearea de noi

contacte de

afaceri 

Informarea

membrilor asupra

noutăților apărute

în industrie

(tehnologii,

inovații,

evenimente, etc.)

Administrarea și

dezvoltarea

portalului web

www.apacor.ro și

a conturilor

asociației pe

platformele

social-media 

Identificarea

problemelor

specifice

industriei și

susținerea

membrilor

APACOR 

Stabilirea unor

acorduri de

colaborare cu

diverse asociații

din țară și

străinătate

http://www.apacor.ro/


Drepturile
membrilor

să participe la toate activitățile și manifestările care constituie
obiectul de activitate al Asociației;

să voteze în mod liber, așa cum le dictează conștiința, în cadrul
Adunărilor Generale ale Asociației;

să fie aleși în organele de conducere și control ale Asociației;

să fie distinși moral și material pentru acțiuni deosebite, desfășurate
pentru îndeplinirea scopului Asociației;

să utilizeze calitatea de membru al Asociației;

să recomande primirea de noi membri și să formuleze propuneri cu
privire la activitatea și programele asociației;

să formuleze propuneri pentru ordinea de zi a ședințelor organelor
de conducere la care au dreptul să participe;

să se retragă din Asociație.



Atribuțiile
membrilor
să cunoască și să respecte Statutul și reglementările interne ale
Asociației;

să participe la ședințele Adunării Generale și la alte acțiuni ale
Asociației;

să respecte hotărârile Adunării Generale și ale Consiliului Director;

să dea dovadă de probitate morală și să fie demni de calitatea de
membru al Asociației;

să promoveze scopul și activitatea Asociației;

să sprijine desfășurarea activității asociației;

să păstreze confidențialitatea datelor cu caracter intern.



Completează formularul de aderare cu datele companiei și te vom

contacta sau scrie-ne pe adresa de e-mail a asociației.   

Aderare 

Formular 

https://www.abcsubmit.com/view/id_1eulhb671_mot?utm=abcsubmit


Contactează-ne

Adresă: Str. Elena Văcărescu nr. 15, București
Tel.: 0799.751.751

e-mail: office@apacor.ro
 


