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PROBLEMA PROBLEMELE ORAȘELOR ROMÂNEȘTI

POLUARE

LIPSA INFRASTRUCTURII DE COLECTARE

LIPSA DE EDUCAȚIE ȘI DE IMPLICARE A OAMENILOR



SIGUREC SIGUREC & Autorități locale

Autoritate Locala

WIN – WIN Situation

SIGUREC va contribui la atingerea tintelor autorităților locale

Obligațiile autorităților locale

2017

2020

Reducerea deșeurilor depozitate la groapa de gunoi15%

50%

Rapoarte



SIGUREC SIGUREC – Cea mai scurtă cale de la generator la reciclator
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SIGUREC – SOLUȚIA SMART PENTRU COLECTAREA DEȘEURILOR RECICLABILE

SIGUR RECICLARE
TEHNOLOGII INOVATOARE

TRANSPARENȚĂ



SIGUREC

SIGUREC PUBLIC
Statie automatizata de colectare a deșeurilor amplasata la exterior (domeniul public sau privat)

• Deseuri colectate (PET/HDPE/ PP/PS), sticlă, aluminiu si baterii, becuri.
• Separare automată a deșeurilor pe categorii, stocare în siguranță.
• Cantitățile colectate sunt centralizate într-un sistem ERP.
• Recompense pe loc pentru cetățeni: voucher de reduceri la cumpărături sau donații către o cauză socială.
• Spațiu necesar amplasarii statiei: aprox. 25 m2.

https://www.youtube.com/watch?v=5nl3ncMJ7NI

https://www.youtube.com/watch?v=5nl3ncMJ7NI


SIGUREC

COD DE BARE – DISCOUNT LA RETAILER

COD QR – RECOMPENSE ȘI BENEFICII PENTRU ÎNCURAJAREA 
COLECTĂRII

Scanând codul QR cu aplicația SIGUREC, utilizatorul
primeste puncte cu care pot obține beneficii.  

Valoare discount acordat la cumparaturi

Data eliberării voucherului

Volumul de deșeuri aduse 

SIGUREC – Transparență și trasabilitate

COD UNIC 
Codul poate fi introdus manual pe www.sigurec.ro, utilizatorul
bucurându-se de aceleași beneficii.

http://www.sigurec.ro/


SIGUREC

SIGUREC CITY
Stație de colectare a deșeurilor asistata de un operator, amplasata la exterior, in spații publice, 
în vecinătatea școlilor și a locuințelor

• Deseuri preluate: de ambalaje
(pet, al , sticla, hartie/carton etc) 
precum si echipamente electrice
si electronice, baterii , lampi, 
becuri , ulei alimentar;

• Cantitățile colectate sunt 
centralizate in timp real într-un 
sistem ERP.

• Recompense pe loc pentru 
cetățeni: cash sau voucher de 
reduceri la cumpărături sau 
donații către o cauză socială

Spațiu necesar amplasarii statiei : 
aprox. 25 m2.

https://www.youtube.com/watch?v=6ZF0_wOineQ

https://www.youtube.com/watch?v=6ZF0_wOineQ


SIGUREC

CONSUMATOR

Colectare de date:

- Colectare de date în timp real;

- Rapoarte cantități si tipuri deseuri colectate;

- Transparență și trasabilitate a deșeurilor

reciclabile colectate;

- Acuratețea datelor.

Bază de date

SIGUREC – Soluție integrabilă - Smart city
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SIGUREC

Sistem bazat pe 
recompensarea 
consumatorului

Trasabilitate a 
deseurilor

reciclabile de la 
generator direct la 

Reciclator

BENEFICIILE SIGUREC

Raportări electronice 
către autorități, OTR 

sau producatori,
referitoare la 

gestiunea deșeurilor

Posibilitatea 
prelucrării datelor 

(analize, studii, 
predicții)



SIGUREC

SALUBRITATE

SIGUREC :

- Serviciile pot fi integrate cu cele ale unei companii

de salubritate ale municipalității;

- Soluție complementară serviciilor de salubritate

ale unei municipalități;

- Nu există concurență eliminatorie;

- Variantă de infrastructură pentru colectare 

separata care sustine conceptul Smart City.

SIGUREC – Soluție integrabilă - Smart city



SIGUREC

SURSE DE FINANȚARE

Fonduri 
proprii
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voluntar
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SIGUREC

www.sigurec.ro
www.green-group.ro
www.twmanagement.ro

doinita.mihai@green-group.ro
+40 756 109 679
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ADRESA WEB

EMAIL siTEL

SOCIAL MEDIA /SIGUREC

CONTACT
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