Oferta de colectare
Recicleta – un program Viitor Plus

• De 16 ani punem în practică
dezvoltarea sustenabilă.
• Conectăm oamenii cu natura, cu
respect pentru economic și social,
astfel încât generațiile actuale și cele
viitoare să bucure de un mediu curat pe
termen lung.
• Derulăm programe de educație pentru
mediu, antreprenorial social,
împăduriri, reutilizare și reciclare,
voluntariat pentru mediu, amenajare
eco-turistică, și construcție de panouri
solare.
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De ce este nevoie de un program garantat
de colectare separată pentru reciclare
în compania ta?
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Peste 86%* din ce consumă un român ajunge la groapa de gunoi sau la incinerare
Coșul de gunoi zilnic

Gropile de gunoi neconforme

*SURSĂ: EUROSTAT
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Orice companie are obligația colectării separate pentru reciclare
Conform Legii nr. 211/2011, art. 14.1, orice entitate juridică
are obligația colectării separate a deșeurilor,
pentru a fi preluate de colectori autorizați, pentru a fi introduse pe fluxul de reciclare.

Orice entitate juridică cu activitate de birou / producție / desfacere și cu formă de organizare SRL / SA / ONG are obligația să
dovedească în cazul unui control, prin documente emise de colectori autorizați, fluxul legal de colectare pentru diferitele tipuri de
deșeuri:



contract de prestări servicii cu colectorul autorizat

 factură


anexa 3 / aviz / bon de cântar cu cantitățile preluate la fiecare colectare.

În plus, anual, entitățiile juridice trebuie să depuna la ANPM raportări de mediu cu situația deșeurilor generate și preluate de
colectori autorizați pentru reciclare.
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În 13 ani, RECICLETA atinge 1.000.000 de kg. materiale reciclabile colectate
RECICLETA este colector autorizat pentru transportul materialor reciclabile, o inițiativă de economie socială,
lansată în anul 2009 de ViitorPlus – asociația pentru dezvoltare durabilă.

În 2013 RECICLETA a câștigat marele premiu pe mediu
în cadrul competiției Social Innovation Tournament
organizat de European Investment Bank Institute.

Peste 60.000 de persoane beneficiază de acest serviciu de colectare - angajați în peste 150 de firme, locatari
în cele 600 de scări de bloc și elevi din cele 30 de unități de învățământ.
În cei peste 13 ani am salvat împreună cu clienții și beneficiarii noștri peste 13.500 de arbori maturi (1 tonă de
hârtie reciclată salvează de la tăiere 15 arbori maturi!)
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Testimonial reprezentant companie, unul din cei mai activi clienți
“Implicarea noastră în proiectul RECICLETA a început încă din anul 2014 si a cunoscut
încă din primele luni sprijinul și participarea activă a colegilor noștri. Admirăm
profesionalismul și pasiunea cu care asociatia ViitorPlus se implică în protejarea
mediului, valori după care și compania noastră își ghidează activitățile.

Mă bucur că OMNIASIG Vienna Insurance Group se află în topul partenerilor acestui
program. Vom duce mai departe promisiunea de a respecta și proteja mediul și
comunitatea, cu profesionalism, pasiune și încrederea că împreună vom asigura un
mediu mai curat și mai sănătos pentru generațiile viitoare.“
Mihai TECĂU, CEO at OMNIASIG Vienna Insurance Group Romania

7

Oferta RECICLETA – avantajele colaborării


GARANȚIA RECICLĂRII Suntem colector autorizat; după fiecare colectare, veți primi documentele obligatorii: Avizul și
Anexa3, necesare pentru raportarea de mediu.



CONFORMITATE CU LEGEA Conform Legii nr. 211/2011, art. 14.1, orice entitate juridică are obligația colectării separate a
materialelor pentru a fi reciclate cu un colector autorizat.



REDUCERE COSTURI Taxele percepute de către firmele de salubritate sunt într-o tendință de creștere, reciclarea fiind o
soluție viabilă pentru a reduce costurile per metru cub de deșeu amestecat.



IMPLICARE SOCIALĂ și DE MEDIU Reduceți impactul asupra mediului; după fiecare colectare veți primi un raport kilograme
CO2 și arbori salvați prin reciclarea hârtiei și cartonului.



PROMTITUDINE Sosim în maximum 3 zile lucrătoare de la confirmarea programării; puteți opta pentru plata per colectare
sau pentru contractarea unui abonament.



KIT DE RECICLARE La prima colectare puteți primii un set complet de materiale – recipiente și afișe – pentru a instala în
birou “Insula de colectare separată a materialelor reciclabile”.
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Colectăm autorizat materiale reciclabile cu mijloace de transport ecologice
●

RECICLETA este un serviciu unic de
transport a cantităților de
materiale reciclabile de până la 150
kg / 1mc, cu cargo-triciclete și
mașină electrică, care nu poluează
în trafic, oferind locuri de muncă
verzi, legale și stabile.

●

Colectăm hârtie, carton, doze
PET01 și HDPE02, folie bax LDPE02,
doze de metal și aluminiu cu cargotriciclete și o mașină electrică.

●

Descarcă oferta și autorizația de
colector RECICLETA:

https://recicleta.ro/oferta-colectare/
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Serviciu de colectare pentru București
●

Colectăm din tot orașul cu 2 tarife
diferențiate.

●

Discount avantajos pentru
abonamentul cu mai multe
colectări.

●

Tarif mai mic în centrul orașului
(punct de lucru firmă în interiorul
inelului roșu).

●

https://recicleta.ro/zona-recicleta/
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Oferta de prețuri
Plata per colectare (lei

RECICLETA

fără TVA)
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albastru)

centrală)

fără abonament

zona I până în inel

Colectare zona II (de la

Colectare zona I (inel roșu -

Preț serviciu

200 lei

300 lei

Abonament valabil 365 zile de la facturare (lei fără TVA)
Colectări

Discount

Colectare

Valoare

5

5%

190 lei

950 lei

10

10%

180 lei

1.800 lei

20

20%

160 lei

3.200 lei

30

30%

140 lei

4.200 lei

peste 30 de colectari

TBD

TBD

TBD

5

5%

285 lei

1.425 lei

10

10%

270 lei

2.700 lei

20

20%

240 lei

4.800 lei

30

30%

210 lei

6.300 lei

peste 30 de colectari

TBD

TBD

TBD

Ofertă specială: colectări, consultanță și training
 Consultanță: analiza situației actuale cu privire la generarea de deșeuri
în clădirea de birouri și propuneri de îmbunătățire a operațiunilor
pentru a reduce, reutiliza și recicla cât mai bine (5 ore).
 Training: o sesiune educațională pentru angajați (1,5 ore).
 Abonament: de 12 colectări cu RECICLETA (valabil 365 de zile).
 Opțional și cu costuri adiționale: includerea de recipiente.

Preț pachet: 6.000 lei fără TVA

 AVANTAJ ofertă: reducerea de costuri operaționale la nivelul companiei

și amortizarea investiției într-un an. De exemplu, la un tarif de
salubrizare de minimum de 100 lei pe m.c. de deșeuri amestecate /lună,
o firmă cu 100 angajați poate ajunge la un cost de 6000 lei/an.
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Opțional: comandă recipiente de colectare
KIT RECICLETA = recipiente + afișe + etichete =
INSULA DE COLECTARE SEPARATĂ = 130 lei + TVA
SCOP: marcarea vizibilă a zonei de colectare
separată a materialelor reciclabile cu regulile clare
de separare.

ALETE MODELE:
producție pe comandă, preț în funcție
de model, capacitate, cantitate.
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Pași colaborare: contract, factură, comandă colectare

PAS 1. Semnarea digitală a contractului-cadru
prin contul nostru de DocuSign
contact@recicleta.ro
PAS 2. Completare formular cu date facturare
(firmă sau C.I.) și date punct de lucru / domiciliu:
https://www.surveymonkey.com/r/recicleta
În formularul de date veți alege și prima varianta
de facturare – plata per colectare sau oferta de
abonament. După epuizarea primei facturi, veți
putea reconfirma pe e-mail oferta aleasă inițial
sau veți putea opta pentru altă variantă.

14

PAS 3. Plasarea comenzilor de colectare la
comenzi@recicleta.ro

Împreună putem atinge
Obiectivele de Dezvoltare Durabilă!

contact@recicleta.ro 0769 446 917 www.recicleta.ro
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Sediu operațional / poștal: Strada
Ispravnicului, nr. 33-35,
Sector 2, București, 23741
viitorplus@viitorplus.ro
www.viitorplus.ro

Sediul Social: Str. Rondă, nr. 24, cam.2,
București, Sector 2
Nr. înreg. 10134/14.10.2016 | CIF: 18654032

ING Bank - Sucursala Ștefan cel Mare - Polonă
Cont LEI: RO68INGB 0000 9999 0238 0164
Cont EUR: RO44INGB 0000 9999 0463 2742
SWIFT: INGROBU

Mulțumim!

