REGULAMENT
Concurs de colectare a hartiei
prin programul RECICLETA
de la asociatii de proprietari

1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI

Concursul este organizata de ViitorPlus – asociatia pentru dezvoltare durabila, cu sediul in Comuna
Tunari, Jud.Ilfov, Str. Stefan cel Mare, nr.1, 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 selectiva a cantitatilor
mici de deseuri de hartie, care foloseste transport nepoluant, cargo-triciclete conduse de persoane in
dificultate, carora li se asigura un loc de munca legal si stabil. Zona din sectorul 2, Bucuresti, în care se
colecteaza deseuri de hârtie de la asociatile de proprietari scari de bloc este marcata pe site-ul
programului general: https://www.recicleta.ro/zona-acoperita/. Colectarea hartiei de la asociatile de
proprietari scări de bloc se face în mod gratuit.
Pentru acest program, Organizatorul are sustinerea 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 se desfasoara in perioada 1 iulie 2017 – 30 noiembrie 2017 si se adreseaza tuturor
asociatilor de proprietari de pe raza sectorului 2, Bucuresti, care s-au inscris in programul
Organizatorului, din zona marcata aici https://www.recicleta.ro/zona-acoperita/
4. MECANISMUL CONCURSULUI

Poate participa la concurs orice asociatie de proprietari de pe raza sectorului 2 care s-a inscris in
programul organizatorului, semnand acordul de parteneriat pana cel tarziu 15 august 2017 si care a
realizat cel putin o colectare in perioada concursului, dar nu mai tarziu de 90 de zile calendaristice de
la:
 montarea Recipientului – data pusa si pe afisul de concurs si tabelul de constatare si/sau
 de la semnarea Acordului, in cazul in care la solicitarea Participantului nu s-a montat
Recipient, iar colectarea hartiei se face intr-un mod stabilit de catre Participant (cutie
proprie, saci, etc).
Asociatia de proprietari este reprezentata prin cel putin unul din persoanele urmatoare, care semneaza
si Acordul, denumite in continuare Reprezentant al Participantului: Administrator si/sau Presedinte
Odata intrat in program, Organizatorul se va deplasa la adresa participantului in termen de maxim 10
zile lucratoare de la solicitarea participantului, pentru colectarea hartiei. La momentul in care un
Reprezentant al Participantului a solicitat telefonic efectuarea unei colectari, acesta are obligatia sa fie
prezent la ridicarea hartiei sau desemneze un colocatar care sa certifice cantitatea colectata de catre
Organizator prin semnarea foii de parcurs intocmita la momentul colectarii, document unde se

mentioneaza cantitatea ridicata la fiecare colectare. In cazul in care nu poate fi prezent, 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.
Recipient de colectare a hartiei:
Intrarea in concurs nu este conditionata de montarea sau nu a recipientului, ci de semnarea acordului.
Numarul minim de locatari pentru un Participant ca sa primeasca un recipient este de 50 de persoane.
Recipientul are dimensiunile 50 x 40 x 70, este confectionat din polipropilena celulara, are capac care
este securizat cu lacat si are o valoare de 100 de lei, care include transportul si montarea, valoare
acoperita de catre Organizator;
Montarea si securizarea recipientului in scara de bloc inscrisa prin acord in program se face cel putin
prin una din cele 3 metode:
- fixare de perete prin 2 holsuruburi
- fixare de podea si/sau perete prin scotch dublu adeziv industrial
- legare cu sarma de un obiect fix din scara de bloc (de ex: de calorifer).
Alte elemente ale programului si concursului:
Dupa semnarea Acordului, in ziua montarii recipientului in scara de bloc, Organizatorul va mai pune in
mod gratuit la dipozitie:
- stickere informationale si educationale legate de colectarea hartiei.
- afis de concurs.
5. PREMIILE CONCURSULUI

Primii 8 (opt) Participanti care vor colecta cele mai mari cantitati de hartie pe perioada concursului vor
fi declarati castigatori.
Valoarea totala a premiilor este de 10.000 de lei impartiti astfel:
 Premiul I – voucher în valoare de 3.500 lei care va fi oferit Participantului care s-a clasat pe
locul 1 din punctul de vedere a cantitatii de hârtie colectata pe perioada concursului
 Premiul II – voucher în valoare de 2.500 lei care va fi oferit Participantului care s-a clasat pe
locul 2 din punctul de vedere a cantitatii de hârtie colectata pe perioada concursului
 Premiul III – voucher în valoare de 1.500 lei care va fi oferit Participantului care s-a clasat pe
locul 3 din punctul de vedere a cantitatii de hârtie colectata pe perioada concursului
 Mentiune - 5 vouchere în valoare de 500 de lei fiecare, care vor fi oferite urmatorilor 5
(cinci) Participanti care au colectat cele mai mari cantitati de hârtie.
Atenție! Impozitul pentru premiile care depășesc valoarea de 600 lei net va fi suportata de către
câștigător, acesta fiind oprit castigatorului din suma câștigată.
Voucherele vor putea fi folosite la unul dintre hipermarketurile de materiale de construcții și bricolaj
din Bucuresti. De valoarea fiecarui voucher, Participantii desemnati câștigători, sunt obligați sa
cumpere produse destinate ingrijirii și/sau renovarii scarii de bloc și sa prezinte Organizatorului în
termen maxim de 30 de zile lucratoare de la inmanarea premiului, o copie a facturii care atesta
achiziționarea produselor destinate renovarii și/sau reamenajarii scării de bloc și/sau a gradinii aferente
blocului.
Participantii desemnati câștigători nu pot sa opteze sa intre în posesia premiului în numerar. În cazul în
care un Participant nu accepta conditiile de acordare a premiilor, se va trece la desemnarea unui alt
câștigător, acesta fiind următorul Participant care ocupa următorul loc în ordine descrescatoare pe lista

cantitatilor de hârtie colectate pe durata concursului.
6. DESEMNAREA CASTIGATORILOR

La perioadei de concurs agreate, Participantii vor putea verifica situatia finala a colectarilor pe site-ul
proiectului, www.recicleta.ro
Situatia se va intocmi prin insumarea tuturor cantitatilor colectate de la fiecare Participant in parte in
perioada concursului, mentionand data colectarii si cantitatea de hartie ridicata de catre reprezentantii
Organizatorului, certificata prin foaia de parcurs.
In perioada 1 iulie – 30 noiembrie 2017 vor fi centralizate si analizate rezultatele totale pe fiecare
participant in ceea ce priveste cantitatea totala de deseuri de hartie colectate, prin insumarea cantitatilor
ridicate la fiecare colectare, cantitati certificare prin foaia de parcurs. Astfel va fi intocmita lista cu toti
Participantii in ordine descrescatoare in functie de cifrele rezultate totale. Pana pe date de 15
decembrie 2017 vor fi publicate pe siteul www.recicleta.ro rezultatele finale ale concursului si
clasamentul final. In perioada 15 – 20 decembrie 2017 se pot depune contestatii in scris, prin
transmiterea unui mesaj la adresa recicleta@viitorplus.ro sau la punctul de lucru al Organizatorului.
Comisia de evaluare a rezultatelor colectarii si stabilirii listei de Participanti castigatori ai
concursului: va fi desemnata de catre Organizator pana la data de 15 decembrie 2017 si va semna
procesul verbal de stabilire a castigatorilor.
7. INMANAREA PREMIILOR SI CONTESTATII

Dupa stabilirea castigatorilor va fi organizat la sediul Organizatorului un eveniment de inmanare a
premiilor participantilor desemnati castigatori. Prezenta acestora este obligatorie prin desemnarea unui
reprezentant care va intra in posesia premiului in numele asociatiei de proprietari de bloc pe care o
reprezinta. In cazul in care nu se va reprezenta pentru ridicarea premiului, Organizatorul poate opta
pentru desemnarea unui alt Participant ca fiind castigator.
Evenimentul va fi fotografiat si/sau filmat in vederea promovarii proiectului fara scop comercial.
Reprezentantii participantilor desemnati castigatori isi dau acordul implicit, prin participarea la
eveniment, pentru a aparea in aceste fotografii.
Orice reclamatie legata de desfasurarea concursului se va face în scris, într-un termen de 10 de zile
calendaristice de la data la care s-a produs evenimentul reclamat. Dupa aceasta perioada, Organizatorul
nu are obligatia de a remedia situatia reclamata.

8. PUBLICAREA REGULAMENTULUI

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

9. MENTIUNEA ORGANIZATORULUI:

Desfasurarea programului de colectare a hartiei de la asociatiile de proprietari de scari de bloc inscrise
in concurs, va continua in mod gratuit si dupa finalizarea perioadei de concurs, RECICLETA
reprezentand un program in continua desfasurare.
Data emiterii regulamentului: 30 iunie 2017.

Anexa 1 la Regulament de concurs
Acord de implicare in programul RECICLETA

Asociatia de ........................................................................................, cu sediul central
in ......................................................................, Cod Fiscal ...................................., inregistrata
la Oficiul Registrului Comertului sub nr. ............................................., reprezentata
prin ................................................................. in calitate de ................................., telefon
…………………
este de acord sa intre în programul de colectare a hartiei cu RECICLETA cu urmatoarele
scari de bloc ……………………………., cu un nr. locatari.................................,
de la adresa ………………………………………………………....
RECICLETA este o intreprindere sociala initiata in 2009 de ViitorPlus – asociatia pentru
dezvoltare durabila, avand ca punct de lucru in Str. Ion Bogdan nr. 23, sector 1, Bucuresti si sediul
social se afla in Comuna Tunari, Str. Stefan cel Mare nr. 1, Jud Ilfov, inregistrata sub nr. 4PJ
/26.01.2016 la Judecatoria Buftea.
RECICLETA este un serviciu de transport materiale reciclabile colectare selectiv (hartie, carton,
PET, aluminiu) din Sectorul 1 si Sectorul 2, care foloseste transport nepoluant - cargo-triciclete
conduse de persoane carora li se asigura un loc de munca legal si stabil.
Programul RECICLETA de la scari de bloc (Sectorul 2) presupune:
- creste gradul de constientizare al populatiei in ceea ce priveste reciclarea si protectia mediului
- oferirea unui instrument util si la indemana pentru gestiunea deseurilor de hartie care se
genereaza in scara de bloc la parter
- cresterea cantitatilor de deseuri colectate si reciclate corect.
Proiectul de introducere scări de bloc noi în program aprilie 2017 – aprilie 2018 se realizeaza
in parteneriat cu PRIMARIA SECTORULUI 2 si SUPERCOM SA.
Suntem de acord ca in acest proiect Asociatia:
 Sa accepte fixarea de siguranta a recipientului in scara de bloc (de preferat holsuruburi în
chit de rost);
 Sa accepte oferirea unui cod de acces direct (de la interfon) și sa stabileasca cel puțin o
persoana de contact cu care se va tine legatura pe durata intregului program;
 Sa accepte postarea de afise de informare pentru prezentarea programului;
 Sa accepte diseminarea informatiilor in comunitate – sa anunte programul in randul
locatarilor in sedintele de locatari, sa ii incurajeze sa participe la concurs;
 Sa se implice in identificarea celei mai bune modalitati de colectare a hartiei atât calitativ
cât și cantitativ (RECICLETA nu va prelua din recipient hârtia contaminată cu praf,
lichide, amestecata cu alt felul de deseuri!!!)
 Sa anunte la telefon 0735.854.168 sau recicleta@viitorplus.ro de Luni pana Vineri, intre 917:00, cand recipientul se umple aproape la 3/4 pentru colectare;



Sa anunțe la datele de contact de mai sus dacă apar nereguli în legătura cu starea calitativa
a cutiei (dacă a fost deteriorata sau dacă a fost deschisă).

CUTIE RECICLARE:
- 500 x 400 x700 mm,
- de tabla, cu fanta in capac de 300 x 40 mm
- capac cu balama si incuietoare universala
- braduita cu afise de program pentru informatii
Data semnarii ……………………
Asociatia ViitorPlus
Teia Marina Ciulacu – Presedinte

Semnatura si stampila
Reprezentant/i Asociatia
…........................

Prin delegat,
Gabriela Iordan – Manager Proiect

DATE IMPORTANTE DE COMPLETAT:
Detalii locul stabilit pentru fixarea fiecarei cutii......................................................................
Scara 1 ......................................................................
Scara 2 ......................................................................
Scara 3 ......................................................................
Scara 4 ......................................................................
Scara 5......................................................................
Cod de acces direct......................................................
Cod interfoane: …........................................................
Persoane de contact cu care se va tine legatura pe durata intregului program:
Nume….........................................................nr. telefon........................
Nume….........................................................nr. telefon........................

