
Cum poți contribui la campania de crowdfunding Uleiosul  

Uleiosul – proiect pilot de colectare urbană a uleiului și grăsimilor alimentare de uz casnic 

 

 

Pe site-ul www.uleiosul.com  dai click pe imaginea din dreapta de pe prima pagină sau intri pe articolul 

“Am lansat campania” de la Noutăți unde vei găsi mai multe trimiteri către platforma de crowdfunding. 

http://www.uleiosul.com/


 

 

Pe platformă vei găsi prezentarea proiectului Uleiosul, a scopului lansării acestei campanii cât și suma 

necesară pentru atingerea obiectivelor ei. Pentru a susține campania prin achiziționarea uneia dintre 

recompensele prezentate apasă pe SUSȚINE PROIECTUL. 

 



 

Vei fi direcționat către următoarea fereastră unde vei putea alege tipul de recompensă și suma cu care 

îți dorești să contribui. Recompensele încep de la 2 Euro (situație în care ar fi necesari 600 de susținători 

pentru atingerea valorii minime pentru ca proiectul să fie declarat finanțat,  reprezentând 30% din suma 

totală:  30%=1200€ din 100%=4000€, sumă din care vom putea achiziționa cargo bike-ul prezentat la 

sfârșitul acestei prezentări) și ajung la 500 de Euro (recompensă valabilă pentru firme și ONG-uri). Se 

poate contribui cu orice sumă indiferent de valoarea recompensei menționate pe platformă. De 

exemplu poți selecta recompensa de 5 Euro dar să contribui cu suma de 10 

Euro.



 

  

Apasă pe confirmă & plătește după ce ai selectat tipul și valoarea recompensei. 



 

Optează pentru una din cele 2 modalități de logare. În exemplul de față s-a optat pentru logarea prin 

contul de facebook, cealaltă variantă fiind logarea printr-un cont făcut pe platforma de 

crowdfunding.

 

Click pe Login with Facebook account, click pe ok în fereastra ce apare. 



 

În dreapta sus vei avea confirmată logarea (ex. Avg. cel Mic bravo te-ai logat) Click pe confirmă & 

plătește pentru a doua oară. 



 

Click pe plătește. 

Introdu datele cardului:  

Număr Card: cele 16 cifre de pe fața cardului 

Nume deținător card: Nume Prenume 



Luna și anul expirării cardului: se găsesc pe fața cardului 

Ultimele 3 cifre de pe spatele cardului: ex. 0945 619; se va completa cu 619  



 

Click pe: Plătesc în siguranță 



 

Date solicitate pentru  a fi informat despre plata efectuată. Adresa nu trebuie să fie completă, pot fi 

trecute doar strada și numărul. 

După completarea lor click pe Validează:  



 

Un ultim pas pentru siguranța plății efectuate cerut de unele bănci: introducerea parolei 3 D Secure (în 

cazul în care ai uitat-o ea poate fi aflată de la bancă). Click pe Transmite 

 

Va apărea fereastra alăturată în care vei putea vedea suma cu care ai contribuit și recompensa aleasă 

precum și mesajul care confirmă plata.  

Uleiosul îți mulțumește! 



 

Ce voi face cu banii strânși în urma campaniei 

Voi achiziționa primul cargo bike din cadrul proiectului, cargo bike ce costă 5.499,00 de lei (aproximativ 

1200 Euro)  și reprezintă 30 % din suma totală, acesta fiind și target-ul ca proiectul să fie declarat 

finanțat 30%=1200€ din 100%=4000€. http://www.biciclop.eu/tricicleta-utilitara-babboe-big.html  

 

Voi oferi recipiente speciale pentru colectare, recipiente ce vor încuraja și fideliza susținătorii 

proiectului. Recipientele vor fi personalizate cu logo-ul Uleiosul și vor avea trecute pe ele atât efectele 

nocive ale uleiului alimentar uzat aruncat la chiuvetă cât și motivele pentru care acesta merită să fie 

colectat. Totodată, ele vor asigura - spre deosebire de PET-uri - reutilizarea lor după curățare. 

http://www.biciclop.eu/tricicleta-utilitara-babboe-big.html


un model al unui posibil recipient pentru colectare 

 

Voi realiza o hartă interactivă pe site-ul www.uleiosul.com pentru vizibilitate asupra evoluției proiectului 

(cantități colectate pe zone, perioade de colectare) și o mai bună înțelegere a acțiunilor și programelor 

noastre. 

 
Voi oferi “Ghidul Uleiosului”, ghid ilustrativ realizat de Bast (https://www.facebook.com/bast.CG), în 

care voi prezenta: 

 Efectele nocive (uleiul alimentar uzat corodează țevile și înfundă stațiile de epurare și totodată 

poluează grav apa și solul) 

 Ce se poate produce din uleiul alimentar uzat (acesta poate fi transformat într-o sursă de 

energie alternativă; dintr-un litru de ulei alimentar uzat se produce o cantitate de 0.90-0.95 litri 

de biodiesel, iar din produsele secundare rezultate în urma producerii biodieselului se produc 

săpun și decofrant (un material folosit în turnarea cofrajelor din construcții). 

 Ce face și ce își dorește să facă Uleiosul cu bicicleta lui magică. 

 

 

Îți mulțumesc!  

http://www.uleiosul.com/
https://www.facebook.com/bast.CG

