
 
 

 
REGULAMENT CONCURS de colectare a materialelor reciclabile 

prin proiectul RECICLETA 
„RECICLEAZA CU VOIE BUNA, SAPTAMANA DE SAPTAMANA!” 

desfasurat la unitati de invatamant din sectorul 2 
in perioada septembrie 2019 -  iunie 2021 

 
 
PREAMBUL: In conditiile speciale ale crizei sanitare care a debutat in martie 2020,  
Organizatorul a luat decizia de a prelungi concursul pana in mai 2021.  
In consecinta, regulamentul concursului a fost modificat in septembrie 2020, 
pentru a da sansa cat mai multor elevi si profesori sa se implice  
in proiectul de protectie a mediului prin reciclare.  
Mult success tuturor! 
 
 

1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI 
 
Concursul este organizat de ViitorPlus – asociatia pentru dezvoltare durabila, cu sediul in Str. Ronda, 
nr. 24, mansarda, cam.2, mun. Bucuresti, sector 2, Cod Fiscal: 18654032, inregistrata cu nr 
23/26.04.2006 in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor de la Grefa Judecatoriei Municipiului Bucuresti, 
avand contul nr. RO68 INGB 0000 9999 0238 0164, deschis la ING - Sucursala Floreasca, 
reprezentata prin Teia Marina Ciulacu, in calitate de Presedinte, numita in continuare Organizator. 
 

2. PROGRAMUL ORGANIZATORULUI 
 
RECICLETA este un proiect al organizatorului si este un serviciu de colectare separata a cantitatilor 
mici de materiale reciclabile, care foloseste transport nepoluant, cargo-triciclete si o masina electrica, 
o parte conduse de persoane in dificultate, carora li se asigura un loc de munca legal si stabil. Zona din 
Bucuresti, sector 2, din care se colecteaza materiale reciclabile de la asociatile de proprietari scari de 
bloc si scoli, este marcata pe site-ul programului general:  https://recicleta.ro/zona-recicleta/   
Colectarea materialelor reciclabile de la asociatiile de proprietari de scări de bloc si de la scoli se face 
în mod gratuit. Pentru acest program, Organizatorul are sustinerea Kaufland Romania si se realizeaza 
cu acordul Primariei Sectorului 2 Bucuresti și a firmei de salubrizare Supercom SA, pentru care s-a 
semnat un PROTOCOL DE PARTENERIAT. 
 

3. DURATA CONCURSULUI SI ARIA DE DESFASURARE 
 
Concursul pentru scoli se desfasoara pe perioada 1 septembrie 2019 –  14 mai 2021 si se 
adreseaza celor 20 de scoli de pe raza sectorului 2, Bucuresti, care sunt inscrise in 
programul RECICLETA apartinand Organizatorului, care au montat recipientele de colectare 
separata a materialelor reciclabile – hartie, carton, doze plastic PET, doze aluminiu si folia 
de bax - in scoala. Concursul este promovat prin setul de stickere de pe cutie si prin afisul 
de concurs „RECICLEAZA CU VOIE BUNA, SAPTAMANA DE SAPTAMANA!” 
 

4. MECANISMUL CONCURSULUI 
 
Pot participa la concurs doar scolile si liceele care s-au inscris in programul Organizatorului, 
RECICLETA, prin semnarea Acordului de parteneriat si care a realizat cel putin o colectare in 
perioada concursului, perioada denumita Durata Concursului. Scoala sau liceeul care s-a inscris 
astfel in concurs este numita Participant. 
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   de la data de pe afisul de concurs,   
Participantul este reprezentat la acest concurs prin cel putin unul din persoanele urmatoare, care 
semneaza si Acordului de parteneriat, denumite in continuare Reprezentant al Participantului: 
director sau o alta persoana desemnata de acesta. 
 
Odata intrat in program, Organizatorul se va deplasa pentru colectare la adresa Participantului in 
termen de maxim 5 zile lucratoare de la solicitarea participantului, prin mail la 
recicleta@viitorplus.ro, SMS cu text cod institutia de invatamant sau apel la numarul de comenzi 
0735 854 168, pentru colectarea materialelor.  Cantitatea de materiale reciclabile ridicata la fiecare 
colectare va fi cantarita la momentul colectarii la Participant si inregistrata pe foaia de parcurs 
printata si/sau electronica in evidentele Organizatorului. In cazul in care un reprezentant al 
participantului nu poate fi prezent la colectare si la momentul cantariri cantitatilor, Participantul nu 
poate sa conteste cantitatea colectata la fiecare solicitare, si deci, nu poate contesta nici cantitatea 
colectata la sfarsitul perioadei de concurs pentru fiecare scara.  
Situatia cantitatilor colectate de la Participanti vor fi publicate pe site-ul www.recicleta.ro la 
sfarsitul concursului, insa Participantul poate solicita la recicleta@viitorplus.ro, pe durata 
concursului, o situatie cu cantitatile ridicate de unitatea de invatamant respectiva. Organizatorul 
are obligatia de a raspunde si de a transmite situatia intr-un tabel in termen de 5 zile lucratoare de 
la data primirii solicitarii. 
 
Recipientele de colectare a materialelor reciclabile:  
Intrarea in concurs este conditionata de:  

- semnarea acordului,  
- montarea recipientelor in scoli  
- prezenta afisului de concurs in incinta scoli 
- de chemarea de catre Participant a Organizatorului, la cel putin o colectare a materialelor 

reciclabile separate corect conform regulilor de colectare atasate in ANEXA si predate 
respectand procedura detaliata mai sus. 

 
 

5. PREMIILE CONCURSULUI 
 
Primii 6 Participanti, de la care Organizatorul va colecta cele mai mari cantitati de materiale 
reciclabile, pe Durata Concursului, vor fi declarati Castigatori. 
 
Valoarea totala a premiilor este de 20.000 de lei, impartiti in 6 de premii in valoare unitara diferita. 
Pentru Participanti scoli primare/generale – top 3 cantitati colectate, pe durata concursului, in 
clasamentul final al concursului: 

- loc I - 5000 lei  
- loc II - 3000 lei 
- loc III - 2000 lei. 

Pentru Participanti licee – top 3 cantitati colectate, pe durata concursului, in clasamentul final al 
concursului: 

- loc I - 5000 lei 
- loc II - 3000 lei 
- loc III - 2000 lei.  

Premiile vor fi acordate prin virament bancar sau in regim de vouchere/carduri valorice de 
cumparaturi. 
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In cazul in care premiile vor fi acorate sub forma de vouchere, acestea vor fi emise si vor putea fi 
consumate in cadrul magazinelor retail din Bucuresti care le-au emis. De valoarea fiecarui premiu / 
voucher, Participantii desemnati câștigători, sunt obligați: 

1. sa achizitioneze servicii, produse si/sau sisteme destinate: 
- renovarii și/sau reamenajarii spatiilor si cladirilor apartinand Participantului și/sau a 

gradinii/curtii aferente acestuia. 

- care sa reduca consumul de apa, energie, deseuri in vederea reducerii impactului negativ 
impactului asupra mediului (ex: sisteme bazate pe panouri fotovoltaice, panouri solare, 
filtre de apa si cismele de apa potabila, etc) 

- amenajarii unor noi spatii verzi, de relaxare, de activitati in aer liber, pentru activitati 
sportive si de educatie care au ca scop protectia mediului inconjurator si promovarea starii 
de bine prin grija fata de santatate. 

2.  prezinte Organizatorului pe mail la contact@recicleta.ro în termen maxim de 90 de zile 
lucratoare de la inmanarea premiului: 
- copii ale facturilor care atesta achizitionarea si montarea acestor sisteme sau 

amenajarea/renovarea spatiilor 
- un raport scris in document tip .doc sau .pdf cu descrierea lucrarilor executate, a 

beneficilor aduse comunitatii de elevi si a impactului pe care il vor obtine in ceea ce 
priveste protectia mediului pe termen scurt mediu si lung; 

3. sa isi asume in mod activ rolul de intretinere, imbunatatire a produselor, sistemelor si/sau 
spatiilor achizitionate/amenajate provenite din consumarea premiilor din acest concurs. 
 

In cazul acordarii premilor in regim de voucherele, Participantii desemnati câștigători nu pot solicita 
sa intre în posesia premiului în numerar. În cazul în care un Participant nu accepta conditiile de 
acordare a premiilor, prin semnarea unui proces verbal, se va trece la desemnarea unui alt câștigător, 
acesta fiind următorul Participant care ocupa următorul loc in clasamentul final al cantitatilor de 
materiale reciclabile coelctare pe durata concursului. 
 

6. DESEMNAREA CASTIGATORILOR 
 
La sfarsitul perioadei de concurs agreate, Participantii vor putea verifica situatia finala a cantitatilor 
colectare / clasamentul final pe site-ul programului www.recicleta.ro. Situatia se va intocmi prin 
insumarea tuturor cantitatilor colectate de la fiecare Participant in parte pe Durata concursului, 
mentionand data colectarii si cantitatea de materiale reciclabile colectare de catre reprezentantii 
Organizatorului, cantitati certificate prin folile de parcurs. 
 
In perioada 17– 24 mai 2021 vor fi centralizate si analizate rezultatele totale pe fiecare Participant in 
ceea ce priveste cantitatea totala de materiale reciclabile colectate corect, cu respectarea regulilor de 
colectare atasate in ANEXA, prin insumarea cantitatilor ridicate la fiecare colectare, cantitati 
certificare prin foaia de parcurs. Astfel va fi intocmit Clasamentul Final, lista cu toti Participantii in 
ordine descrescatoare in functie de sumele totale rezultate. In perioada 1-5 iunie 2021 vor fi 
publicate pe site-ul www.recicleta.ro rezultatele finale ale concursului si Clasamentul Final. In 
perioada 25 – 28 mai 2021 se pot depune contestatii in scris, prin transmiterea unui mesaj la adresa 
contact@recicleta.ro sau la punctul de lucru al Organizatorului. 
 
Comisia de evaluare a rezultatelor colectarii care stabileste Clasamentul Final si Lista Finala de 
Participanti Castigatori ai Concursului va fi desemnata de catre Organizator pana la data de 1 
iunie 2020. Comisia va semna procesul verbal de validare a Listei de Participanti Castigatori ai 
Concursului. 
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7. INMANAREA PREMIILOR SI CONTESTATII 

 
Dupa stabilirea Listei de Participanti Castigatori ai Concursului, va fi organizat de catre 
Organizator a unui program / eveniment de comunicare publica si inmanare a premiilor 
Participantilor desemnati castigatori. Prezenta acestora este obligatorie prin desemnarea unui 
reprezentant care va intra in posesia premiului in numele Participantului pe care il reprezinta. In 
cazul in care acesta nu se va reprezenta pentru ridicarea premiului, Organizatorul poate opta 
pentru desemnarea unui alt Participant ca fiind castigator.  
La momentul/evenimentul de premiere vor fi realizate folografii si/sau materiale video, in 
vederea promovarii programului social si de mediu RECICLETA. Reprezentantii participantilor 
desemnati castigatori isi dau acordul implicit, prin participarea, pentru a aparea in materiale 
foto sau video.  
Orice reclamatie legata de desfasurarea concursului se va face în scris la contact@recicleta.ro , într-
un termen maxim de 10 de zile calendaristice de la data la care s-a produs evenimentul reclamat.  
 

 
8. PUBLICAREA REGULAMENTULUI 

 
Acest regulament poate fi solicitat în scris la sediul Organizatorului si poate fi citit pe site-ul 
www.recicleta.ro. Participarea la acest concurs implica obligativitatea respectarii prevederilor 
prezentului Regulament. 
 

 
9. MENTIUNEA ORGANIZATORULUI: 

 
Desfasurarea programului de colectare a Participantilor inscrisi in program si participanti la Concurs, 
se realizeaza conform acestui Regulament si a Anexelor acestuia. 

 
 
ANEXE: 
- AFIS CONCURS  
- REGULI DE COLECTARE SEPARARE CORECTA A MATERIALELOR 
RECICLABILE. 

 
 
 
REGULAMENT modificat de catre ORGANIZATOR la data de 03.09.2020. 
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REGULI PENTRU COLECTAREA si PREDAREA CORECTA  

A MATERIALELOR RECICLABILE  

catre programul RECICLETA 

 

Dragi parteneri RECICLETA,  

 

Va multumim pentru implicare, pentru ca programul nostru sa fie corect si eficient e nevoie sa fie 

respectate urmatoarele REGULI IMPORTANTE:  

 

1. Să anunțați din timp (de preferat cu 5 zile lucrătoare înainte de data dorită pentru colectare) 

prin transmiterea unui e-mail la adresa recicleta@viitorplus.ro cu codul scolii sau telefon la 

0735.854.168;  

2. Să colectați separat și cât mai compact, pentru fiecare tip de deșeu, astfel:   

A. HÂRTIA:   
- fără hârtie cerată(de patiserie) sau plastifiată (dacă încercați să rupeți –observați că nu se 

rupe ușor din cauza unei folii de plastic),   

- fără capse și lipici, fără folii de protecție, fara fereastra transparenta de la plicurile de 
corespondenta 

- fara hârtie contaminată cu lichide sau alte substanțe (ketch-up, maioneza, ulei, alte 
sosuri)! 

- fara servetele, hartie igienica, prosoape de bucatarie de hartie – folosite sau nefolosite.  
 

ATENTIE, ACCEPTĂM: 
- hârtie lucioasă (pliante, promoționale)! 
- DOCUMENTELE CONFIDENTIALE, insa este de datoria clientului sa distruga hartia prin 

tocare! 
 

B. CARTONUL: 

- sa fie pliat, fără scotch sau alte folii, necontaminat cu lichide sau alte substanțe! (Atentie! 
Acceptam si va rugam sa decupati capacul de la pizza necontaminat.) 

- fara pahare de carton plastifiat sau cerat (cel de la dozatoarele de cafea sau apa)! 

- fara farfurii de carton – vesela de unica folosinta. 

 

C. Dozele de PET = doar sticle de plastic = cod 01: 

- Cele de suc, apa plata, bauturi carbo-gazoase - golite de lichide, presate!  
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- Cele de lapte, iaurt – golite de lichide, clatite putin, presate. 

 

D. FOLIA care inveleste baxurile (transparenta, putin elastica, nu fosneste): 

- sa fie curata si presata! 

- poate fi predata in sacii cu Dozele de PET 01 

 

E. Dozele de AMLUMINIU: 
- fie golite de lichide, presate!   
- nu necesita clatire! 

 
Orice alt tip de material, va rugam sa il puneti la gunoiul menajer / nereciclabil.  
 

3. Să pregătiți, cu o zi inainte, în saci rezistenți de plastic sau rafie materialele reciclabile pe 

fiecare tip de material și să le predați în maximum 15 minute de la venirea cargo-reciclistului;  

 

ATENTIE: 

- Cargo-triciclistul (angajat ViitorPlus) nu va prelua recipientele reciclabile contaminate cu 

masti faciale, manusi, servetele, hartie igienica, mucuri de tigara, desuri menajere sau 

alte deseuri nereciclabile sau care ii pot pune sanatatea in pericol! 

- Cargo-triciclistul (angajat ViitorPlus) nu va colecta din recipientele aflate incinte!  

- Sacii trebuie sa fie pregatiti conform conditiile de mai sus, predati de catre 

reprezentantii dvs. la spatiul unic acoperit de depozitare materiale reciclabile!  

- Pentru o reciclare de success, va recomandam ca spatiul unic dedicat reciclabilelor sa nu 

fie langa cel de menajer/nereciclabil! 

 

Fara respectarea acestor reguli, nu putem asigura serviciul de colectare al materialelor 

reciclabile. 

 

Echipa RECICLETA va mulțumeste pentru înțelegere și cooperare! 

0735 854 168  

www.recicleta.ro  

recicleta@viitorplus.ro 
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