
OFERTĂ DE 
COLECTARE



În 10 ani, RECICLETA a salvat peste 691.000 kg
de materiale reciclabile în 2019!

• RECICLETA este colector autorizat pentru transportul materialor reciclabile, o inițiativă
de economie socială, lansată în anul 2009 de către ViitorPlus – asociația pentru 
dezvoltare durabilă.

• Colectăm pentru reciclare: hârtie, carton, PET, folie bax, doze de aluminiu. Asigurăm 
transportul cu cargo-triciclete, care nu poluează aerul, susținând astfel astfel locuri de 
muncă verzi. 

• Peste 70.000 de persoane beneficiază de acest serviciu de colectare a materialelor 
reciclabile - angajați în peste 230 de firme, locatari în cele 600 de scări de bloc și elevi 
din cele 20 de unități înscrise în program. 

• În 10 ani, am colectat pentru reciclare peste 691.000 de kilograme de materiale, în 
special hârtie și carton. Astfel, am salvat de la tăiere aproximativ peste 10.000 de arbori 
maturi.



MULȚUMIM celor peste 230 de FIRME care 
au ales serviciul de colectare RECICLETA!



RECICLETA = cel mai ecologic colector
autorizat din România!

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

• Programul se desfășoară în 
București - zona centrală și 
semicentrală (tarife pe zone) 
https://www.recicleta.ro/zona-
acoperita/

• VIDEO de prezentare: 
https://www.youtube.com/watch?v
=sjXiIuXyf00&feature=youtu.be

https://www.recicleta.ro/zona-acoperita/
https://www.youtube.com/watch?v=sjXiIuXyf00&feature=youtu.be


RECICLETA = cel mai ecologic colector
autorizat din România!

Descarcă autorizația de 
colector RECICLETA: 
https://recicleta.ro/new/wp-
content/uploads/2019/03/A
utorizatie-de-mediu.pdf

https://recicleta.ro/new/wp-content/uploads/2019/03/Autorizatie-de-mediu.pdf


OFERTA RECICLETA – avantajele colaborării

 CONFORMITATE CU LEGEA! Conform Legii nr. 211/2011, art. 14.1, orice entitate care generează 
deșeuri are obligativitatea 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 pe m.c. de deșeu amestecat.

 AI GARANȚIA RECICLĂRII! Suntem colector autorizat și colaboram cu alți colectori mai mari pentru ca 
materialele dvs. să ajungă în siguranță la reciclare! La fiecare colectare veți primi de la reciclistul de 
serviciu documente obligatorii: Avizul și Anexa3, necesare pentru raportarea de mediu.

 KIT DE RECICLARE GRATUIT! La prima colectare veți primi un set complet de materiale – recipiente și 
afișe – pentru a instala în birou “Insula de colectare separată a reciclabilelor”.

 PROMTITUDINE! Sosim în maximum 3 zile lucrătoare de la confirmarea programării; puteți opta 
pentru contractarea unui abonament cu colectari recurente automate în zilele fixe stabilite pe 
săptămână sau lună.

 IMPLICARE SOCIALĂ și DE MEDIU! Dacă alegeți serviciul RECICLETA, vă reduceți impactul asupra
mediului prin reciclare și prin susținerea unui transport alternativ nepoluant în oraș. După fiecare 
colectare veți primi pe mail un raport cu indicatorii de impact: kg. CO2 și arbori salvați prin reciclare.



IMPLICARE SOCIALĂ și DE MEDIU! 

Dacă alegeți serviciul de colectare RECICLETA, compania dvs. va contribui la atingerea a 5 
obiective de dezvoltare durabilă din cele 17 stabilite de Națiunile Unite în 2015:



OFERTA RECICLETA – raportare după fiecare 
colectare! 

Dacă alegeți serviciul RECICLETA, vă reduceți impactul asupra mediului prin reciclare, prin susținerea unor 
locuri de muncă verzi și a unui transport alternativ nepoluant în oraș. După fiecare colectare veți primi: 
Avizul, Anexa 3 (pentru raportări externe la autoritatea de mediu) și un raport cu indicatorii de impact 
pentru diverse raportări interne și externe: kilograme CO2 neemis și arbori salvați datorită reciclarii.



OFERTA RECICLETA – cea mai ECO flotă!

5 cargo-triciclete asistate 
electric (din care 3 produse 
în Romania de Shillex) 

1 autoturism electric 
RENAULT KANGOO Z.E.



OFERTA RECICLETA – abonament colectări

Pentru colectări eficiente, vă invităm să
optați pentru unul din abonamentele
valabile 365 zile de la data facturii de 
abonament: 5 colectări, 10 colectări sau
un abonament cu X colectări, unde X este 
numărul de colectări agreat împreună.

Tariful per colectare variază în funcție de 
zonă – listă* de prețuri la ofertă!

Dacă finalizați colectările aferente primului 
abonament ales, mai devreme de 365 zile, 
putem contracta imediat un nou
abonament anual!

*lista de prețuri este valabilă în perioada 01.12.2019 – 30.11.2020

Acest KIT DE RECICLARE GRATUIT are ca scop de a 
marca vizibil “insula” de colectare separată a 

deșeurilor, în cadrul biroului dvs.



OFERTA RECICLETA – servicii opționale

Pe lângă abonamentul de colectări cu RECICLETA puteți opta și pentru unul sau 
mai multe din serviciile speciale ViitorPlus: 

 consultanță de specialiatate pentru managementul sustenabil al 
deșeurilor prin programul BIROUL ECO (program distinct ViitorPlus).

 sesiuni educaționale despre mediu și reciclare pentru angajați

https://www.recicleta.ro/training-recicleaza-corect-la-birou/

 recipiente de colectare separată special comandate pentru dvs. de la un 
furnizor extern cu care lucrăm

 semnalizarea personalizată a insulelor de colectare separată (recipiente 
de colectare) prin afișe și abțibilde cu o grafică care să reflecte identitatea 
vizuală a companiei dvs

 prezența la evenimente interne sau externe.

https://www.recicleta.ro/training-recicleaza-corect-la-birou/


RECICLETA este o întreprindere socială 
premiată la nivel european și national! 

• 2011 – Premiul III la Gala Societatii Civile.

• 2013 – RECICLETA a câștigat marele premiu, la secțiunea de mediu a competiției Social 
Innovation Tournament, organizată de European Investment Bank Institute, în colaborare 
cu Budapest University of Technology and Economics, Demola-Budapest și European 
Entrepreneurship Foundation.

• 2013 – Proiect finalist la ERSTE Foundation Award for Social Integration.

• 2015 – RECICLETA a câștigat competiția de proiecte de antreprenoriat social, organizată de 
ING Bank.

• 2019 – RECICLETA este desemnată de BUILD cel mai sustenabil colector din România

https://www.build-review.com/winners/recicleta/

• Din 2017 – prezent, programul RECICLETA este susținunt pentru desfășurarea proiectului la 
scări de bloc si la școlile din sectorul 2, precum și pentru dezvoltare, de către partenerul 
strategic Kaufland Romania.

https://www.build-review.com/winners/recicleta/


MULȚUMIM! 

Comunicare & Clienți RECICLETA
gabriela.iordan@viitorplus.ro, 0799 844 305, 

www.recicleta.ro

mailto:gabriela.iordan@viitorplus.ro
mailto:gabriela.iordan@viitorplus.ro
http://www.recicleta.ro/

