CAMPANIA dedicata membrilor CCIFER din Bucuresti
„Invitatie la reciclare!”
Campanie naţională adresată membrilor CCIFER din Bucuresti pentru debarasarea gratuită a deşeurilor de
echipamente electrice şi electronice si/sau a deseurilor de baterii si acumulatori portabili

REGULAMENT

Art. 1 Organizatorii, scopul și obiectul Programului
ASOCIATIA ECOTIC inregistrata la Judecatoria Sector 4 Dosar nr. 6676/4/2016, cu sediul in, strada Turturelelor,
nr. 48, Bucuresti si sediul de corespondenta in Bucuresti, Splaiul Unirii, nr. 86, et. 4, sector 4, ROMANIA, C.I.F.
RO18870966, avand contul IBAN nr . RO19 INGB 0001 0081 9889 8910, deschis la ING BANK, reprezentata prin
Valentin Negoita, in calitate de Presedinte.
ECOTIC BAT SRL, cu sediul în Bucuresti, Splaiul Unirii nr 86, Sector 4, CUI 27929841, inregistrata la ORC sub
nr. J40/584/2011, cont IBAN RO91BPOS72707502958RON02, deschis la Banc Post Tineretului, reprezentată
prin domnul Valentin Negoiţă, Administrator.
Asociatia ATELIERE FARA FRONTIERE, cu sediul in Bucuresti, Sos.Oltenitei, nr. 105, sector 4, avand numar
inregistrare fiscala CIF 23989280, numar inregistrare la registrul asociatiilor si fundatiilor 45/29.05.2008, cont
bancar IBAN RO95BRDE426SV43635404260, deschis la BRD agentia Iancului, Bucuresti, reprezentata prin
Raluca OURIAGHLI, având funcţia de DIRECTOR GENERAL.
CAMERA DE COMERT, INDUSTRIE SI AGRICULTURA FRANCEZA ÎN ROMÂNIA, asociaţie non-profit, cu sediul în
Bucureşti, Str. Gheorghe Titeica 212-214, et. 3, sector 2, CUI RO10474761, inregistrata la Registrul Asociatiilor
si Fundatiilor sub nr. 312/PJ/2010, având contul nr. RO27BRDE450SV00944304500, deschis la BRD SMCC,
reprezentată legal de Adriana RECORD, avand functia de Director Executiv

Denumiti în continuare Organizatori, desfășoară programul „Invitatie la reciclare!” (denumit în cele ce
urmează ”Programul” sau ”Campania”, conform prezentului Regulament, acesta fiind obligatoriu pentru toţi
participanţii.
Programul urmărește colectarea selectivă a deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE) si a
deseurilor de baterii si acumulatori portabili (DBA), conform Anexa 1.
Organizatorii îşi rezervă dreptul de a modifica/completa şi/sau schimba prezentul Regulament, precum şi
dreptul de a suspenda şi/sau înceta desfăşurarea Campaniei, cu condiţia înştiinţării prealabile a participanţilor
cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia, prin publicarea pe site-ul www.ecotic.ro.
Participarea la Campanie implică cunoaşterea şi acceptarea integrală, automata şi neechivocă de către
participanţi a prezentului Regulament. Prin participarea la acest Program, participantii sunt de acord cu
menționarea lor în cadrul materialelor realizate de Organizatori.

Se includ la participarea in cadrul campaniei „Invitatie la reciclare!” exclusiv entitatile membre CCIFER cu sediul
lucrativ Bucuresti si Ilfov.
Se exclud la participarea in cadrul campaniei „Invitatie la reciclare!” urmatoarele tipuri de entitati: operatori
de colectare, operatori de salubritate, Autoritatile Publice Locale, magazine tip retail de electronice si
electrocasnice.
Campania va putea fi întreruptă în caz de forţă majoră sau printr-o decizie a Organizatorilor, dar nu înainte de
a anunţa participanţii, cel putin prin publicarea pe site-ul Programului www.ecotic.ro.

Art. 2 Aria de desfăşurare şi durata Campaniei
Aria de desfăşurare a Campaniei este exclusiv pe teritoriul Municipiului Bucuresti si al judetului Ilfov si este
dedicata exclusiv entitatilor membre CCIFER.
Programul se va desfăşura în perioada 27 septembrie 2016 – 2 decembrie 2016, cu structura următoare:
27 septembrie - lansarea campaniei
27 septembrie – 14 octombrie - inscriere participanti. Inscrierea se va face exclusiv online pe website-ul
www.ecotic.ro la link-ul http://www.ecotic.ro/inscriere-campanie/ .
27 septembrie – 21 octombrie – transmitere recipienti de tipul Ecoterrian catre membrii CCIFER inscrisi
(imagine recipienti la Anexa 2).
27 septembrie – 25 noiembrie – colectare punctuala la cerere de DEEE si DBA din cadrul entitatiilor inscrise;
colectarea se va face de catre Ateliere Fara Frontiere.
28 noiembrie – 2 decembrie – colectare finala DEEE si DBA de la participanti; colectarea se va face de catre
Ateliere fara Frontiere.
5 decembrie - anuntare castigatori
9 Decembrie 2016 – Decernarea premiilor în cadrul „Galei Premiilor pentru un Mediu Curat”
Art. 3. Dreptul de participare
Acest Program se adresează membrilor CCIFER, care pot fi: organizaţii publice, companii private și asociații fără
scop patrimonial care doresc să predea deșeuri de echipamente electrice și electronice si deseuri de baterii si
acumulatori portabili, localizate fiind in Bucuresti/Ilfov.
De asemenea, la acestă Campanie poate participa orice entitate membra CCIFER, care deține DEEE si DBA și
care solicită în cadrul perioadei de desfășurare, conform programului menționat la art. 2, să fie ridicate
respectivele deșeuri, conform prezentului regulament.
Entitatile care vor preda deșeuri conform prezentului regulament vor fi reprezentate (i) printr-o persoană din
conducerea acestora sau (ii) printr-o persoană delegată de către conducere, special pentru înscrierea şi/sau
participarea la această campanie. Indiferent de varianta aleasă de către organizaţia participantă,
reprezentantul acesteia va fi denumit în continuare coordonator. Coordonatorul va servi drept unic punct de
contact între organizatorii Campaniei şi organizaţia participantă.
Art 4. Mecanismul de desfăşurare a Campaniei “Invitatie la reciclare!”
Pentru a participa la campania “Invitatie la reciclare!”, participanţii parcurg următoarele etape detaliate mai
jos:
4.1. Lansarea campaniei
Toate entitatile înscrise în Campanie, conform procedurii de inscriere detaliata la punctul 4.2 din prezentul
regulament, vor fi informate despre detaliile de participare in Campanie. (Exemple de modalitate de informare:
e-mail, telefonic, accesarea site-ului www.ecotic.ro de către persoanele interesate, vizualizarea informarilor
transmise prin CCIFER).
Toate informațiile referitoare la Program se vor posta pe site-ul www.ecotic.ro si vor fi in informarile CCIFER.
4.2. Organizaţiile publice şi companiile private solicită ridicarea DEEE si/sau DBA colectate

Entitatile solicită în scris pe adresa de email: colectare@atelierefarafrontiere.ro ridicarea de DEEE si/sau DBA,
oferind urmatoarele informatii: cantitatea estimata de deseuri predate, tipul de deseu, adresa de preluare,
persoana de contact, numar telefon. In perioada 27.09 – 25.11.2016, se vor face preluari de DEEE si DBA doar
in umatoarele situatii: recipientele transmise sunt pline cu DEEE/DBA; s-a colectat o cantitate de peste 150 kg
de DEEE;.
In perioada 28 noiembrie – 2 decembrie se vor colecta de catre Ateliere Fara Frontiere toate cantitatile de DBA
si DEEE stranse de catre participanti, indiferent de cantitatea colectata.

4.3. Desemnarea câștigătorilor campaniei
Compania privata sau organizatia publica care predă cantitatea cea mai mare de deșeuri dar calculata
proportional cu numarul de angajati, pentru fiecare categorie in parte (organizatorii vor aduna scriptic
cantitatile de deșeuri de echipamente electrice și electronice predate si/sau deseuri de baterii si acumulatori
portabili si le va impartii la numarul de angajati), conform proceselor-verbale de receptie validate, potrivit art.
4.3., până la finalul campaniei, adica până la data de 5 decembrie 2016, va fi desemnată câștigătoare în
campania „Invitatie la Reciclare!” și recompensată în cadrul „Galei Premiilor pentru un Mediu Curat 2014”,
organizată de ECOTIC în luna decembrie, 2014.
Compania si/sau instituția desemnată câștigătoare a Marelui premiu, prin predarea celei mai mari cantitati
de DEEE in cadrul campaniei, va beneficia de un workshop de Upcycling pentru maxim 40 de persoane
organizat de catre Ateliere Fara Frontiere la categoria “cea mai mare cantitate de DEEE predate in cadrul
campaniei”.
Exemplu : 200kg DEEE colectate de la 200 de angajati, cantitatea colectata per angajat este de 1 kg
Compania si/sau instituția desemnată câștigătoare a Marelui premiu, prin predarea celei mai mari cantitati
de DBA in cadrul campaniei, va beneficia va beneficia de un workshop de Upcycling pentru maxim 40 de
persoane organizat de catre Ateliere Fara Frontiere la categoria “cea mai mare cantitate de DBA predate in
cadrul campaniei”.
Exemplu : 20kg DBA colectate de la 20 de angajati, cantitatea colectata per angajat este de 1 kg

Selectarea castigatorilor celor doua mari premii va avea loc, dupa centralizarea datelor, panala data de 5
decembrie 2016.

Art. 5. Premiile acordate in aceasta campanie
Compania sau instituția care predă cantitatea cea mai mare de deșeuri, pentru fiecare categorie de deseu in
parte, per angajat (organizatorii vor aduna scriptic cantitățile de deșeuri de echipamente electrice și electronice
predate, conform proceselor-verbale validate potrivit art. 4.3., pe de o parte, si deseurile de baterii si
acumulatori portabile predate, conform proceselor-verbale validate potrivit art. 4.3., pe de alta parte si le
imparte la numarul de angajati) pâna la finalul campaniei, va fi desemnată câștigătoare a Marelui Premiu în
campania „Invitatie la Reciclare!”, pentru fiecare categorie in parte, si recompensata în cadrul „Galei Premiilor
pentru un Mediu Curat 2014”, organizata de ECOTIC în luna decembrie, 2014.
Marele Premiu pentru categoria DEEE si Marele Premiu pentru categoria DBA, constau fiecare in parte intrun
workshop de Upcycling pentru maxim 40 de persoane organizat de catre Ateliere Fara Frontiere Acest premiu

se acordă unui singur câștigător pentru categoria DEEE si unui singur castigator pentru categoria DBA, o singură
dată, la finalul campaniei.
Art. 6. Valoarea premiilor
Valoarea totala brută a tuturor premiilor din aceasta campaniei este de
Art. 7. Acordarea premiilor
Câştigătorii vor fi contactaţi telefonic de catre Organizatori, prin reţeaua de telefonie fixă şi/sau mobilă,
conform datelor de contact furnizate la înscriere, în termen de maxim 10 zile lucrătoare de la data anunțării
premiilor.

In cazul in care cele mai mari cantitati de DEEE si DBA calculate per angajat vor coincide, departajarea se va face in
functie de cea mai mare cantitate colectata pe respectiva categorie. Exemplu: firma x preda 20 kg de DEEE si are
20 de angajati, rezultand astfel 1 kg per angajat iar firma y preda 200 kg de DEEE si are 200 de angajati, rezultand
astfel 1 kg per angajat – castigatoare este firma y avand cea mai mare cantitate de DEEE colectate.
In cazul in care un castigator refuza premiul oferit in cadrul acestei Campanii, va semna o declaratie pe propria
raspundere prin care va declara ca renunta la premiul oferit si la orice alte drepturi legate de acest premiu. Daca
aceasta declaratie nu se poate semna la sediul Organizatorilor sau in prezenta unui reprezentant al Organizatorilor,
atunci declaratia se va trimite Organizatorilor prin scrisoare recomandata sau prin curier cu confirmare de primire.
Premiul, in cazul de fata workshop-ul va avea loc la o data aleasa de comun acord intre castigator si Ateliere Fara
Frontiere.
Art.8 Litigii
Orice potențiale litigii apărute între organizatori și participanții la Campanie vor fi soluționate pe cale amiabilă.
În caz contrar, vor fi competente instanțele din București.
Art.9 Disponibilitatea regulamentului Campaniei
Prezentul Regulament este disponibil oricărui solicitant, în mod gratuit, pe toată durata Campaniei pe site-ul
www.ecotic.ro

Art. 10 Taxe si impozite
Organizatorii se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile obtinute de catre
castigatori in conformitate cu Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile și completările ulterioare,
orice alte obligații de natură fiscală sau de orice altă natură, în legatură cu acestea, fiind în sarcina exclusiva a
câștigătorului.
Art. 11 Prelucrarea datelor cu caracter personal
11.1 Prin participarea la Concurs, participantii sunt de acord ca datele lor cu caracter personal detinute de
Organizatori, denumite in continuare „Informatia”, sa fie prelucrate de catre acestia in urmatoarele scopuri:
•
organizarea si desfasurarea Campaniei;
•
realizarea de rapoarte statistice;
11.2 Informatia va fi prelucrata de catre organizatori in conformitate cu prevederile Legilor nr. 506/2004 si
677/2001.

11.3 Cu privire la prelucrarea Informatiei, Participantii au urmatoarele drepturi: de acces si interventie la
Informatie, de opozitie cu privire la prelucrarea Informatiei, de a nu fi supus unei decizii individuale, precum si
de a se adresa justitiei, asa dupa cum sunt reglementate aceste drepturi de prevederile Legii nr. 677/2001.
11.4 Drepturile mentionate la art. 11.3 includ:
a) dreptul de a obtine, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care
il privesc sunt prelucrate de catre organizator;
b) dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara,
ca date cu caracter personal ce il vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista
dispozitii legale contrare. In caz de opozitie justificata, prelucrarea nu va mai viza datele in cauza.
c) dreptul de a se opune, in orice moment, in mod gratuit si fara nici o justificare, ca datele care il vizeaza sa fie
prelucrate in scop de marketing;
d) dreptul de a se adresa justitiei in situatia in care a suferit un prejudiciu in urma prelucrarii datelor sale;
e) dreptul de a inainta plangere catre Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter
Personal in situatia in care considera ca datele sale nu au fost prelucrate conform legii.
11.5 Pentru exercitarea drepturilor prevazute la Art. 11.4 literele a), b) si c), solicitantul trebuie sa inainteze o
cerere scrisa, datata si semnata prin fax la numarul 0214006795. In cerere se va preciza daca se doreste ca
informatiile sa fie comunicate la o anumita adresa (chiar si e-mail) sau printr-un serviciu de corespondenta care
sa asigure predarea numai personal. Organizatorii vor comunica masurile adoptate / informatiile solicitate in
termen de 15 (cincisprezece) zile de la data primirii cererii.
Art. 12 Forta majora
12.1 Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat,
remediat sau prevazut de catre Organizatori, inclusiv imposibilitatea Organizatorilor din motive independente
de vointa lor si a caror aparitie ii pune pe acestia din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate
prin Regulamentul.
12.2 Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si
continuarea Campaniei, Organizatorii vor fi exonerati de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor pentru
perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata. Daca Organizatorii invoca forta majora sunt
obligati sa comunice participantilor la Campanie existenta acesteia in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la
aparitia cazului de forta majora.

Art.13 Diverse
Prin înscrierea la Campanie, participanții sunt de acord cu toate prevederile prezentului Regulament.
Participanții sunt de acord că datele lor personale să fie prelucrate și să intre în baza de date a Programului și
să primească materiale informative pe tema protecției mediului și colectării de deșeuri pentru orice mijloace
de comunicare.
În eventualitatea unei dispute asupra validității unei cereri sau cu privire la orice aspect referitor la derularea
Campaniei, decizia Organizatorilor este definitivă si nejustificabila fata de participant.
Organizatorii sunt indreptaţiţi să ia toate măsurile necesare în caz de tentative care ar putea afecta imaginea
sau costurile acestei Campanii. În cazul în care sunt identificate persoane care au influenţat sau care au facilitat
câştigarea de premii, Organizatorii au dreptul de a cere urmărirea în instanţă a respectivelor persoane, pe baza
dovezilor existente.
Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord să se conformeze și să respecte toate
prevederile prezentului Regulament.
Participarea in campania “Invitatie la Reciclare!” implică cunoașterea și acceptarea integrală și neechivoca a
prezentului Regulament.

Anexa 1
LISTA CATEGORIILOR DE DEEE
(cf. Anexa 3 din OUG 5)
1. Aparate de uz casnic de mari dimensiuni:
a) aparate frigorifice de mari dimensiuni;
b) frigidere;
c) congelatoare;
d) alte aparate de mari dimensiuni utilizate pentru refrigerarea, conservarea şi stocarea alimentelor;
e) maşini de spălat rufe;
f) uscătoare de rufe;
g) maşini de spălat vase;
h) maşini de gătit;
i) sobe electrice;
j) plite electrice;
k) cuptoare cu microunde;
l) alte aparate de mari dimensiuni utilizate pentru prepararea sau procesarea de altă natură a alimentelor;
m) aparate electrice de încălzit;
n) radiatoare electrice;
o) alte aparate de mari dimensiuni utilizate pentru încălzirea camerelor, a paturilor, a scaunelor şi a fotoliilor;
p) ventilatoare electrice;
q) aparate de aer condiţionat;
r) alte echipamente de ventilare, de ventilare pentru evacuare şi de climatizare.
2. Aparate de uz casnic de mici dimensiuni:

a) aspiratoare;
b) aparate de curăţat covoare;
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c) alte aparate de curăţat;
d) aparate utilizate pentru cusut, tricotat, ţesut şi alte metode de prelucrare a textilelor;
e) fiare de călcat şi alte aparate de călcat, calandrat şi alte forme de întreţinere a îmbrăcămintei;
f) aparate de prăjit pâine;
g) aparate de prăjit;
h) maşini de măcinat, filtre de cafea şi echipamente de deschis sau sigilat recipiente sau ambalaje;
i) cuţite electrice;
j) aparate de tuns părul, uscătoare de păr, periuţe de dinţi, aparate de ras, aparate pentru masaj şi alte aparate de
îngrijire corporală;
k) ceasuri, ceasuri de mână şi echipamente de măsurat, indicat sau înregistrat timpul;
l) cântare.
3. Echipamente informatice şi echipamente pentru comunicaţii electronice:
a) prelucrarea centralizată a datelor;
b) sisteme de procesare a datelor de mare capacitate;
c) minicomputere; imprimante; informatică personală;
d) calculatoare personale, inclusiv unitate centrală, mouse, monitor şi tastatură;
e) calculatoare portabile, inclusiv unitate centrală, mouse, monitor şi tastatură;
f) calculatoare mici portabile;
g) calculatoare electronice;
h) imprimante;
i) echipament pentru copiere;
j) maşini de scris electrice şi electronice;
k) calculatoare de buzunar şi de birou;
l) alte produse şi echipamente de colectare, stocare, prelucrare, prezentare sau comunicare a informaţiilor prin
mijloace electronice;
m) terminale şi sisteme pentru utilizatori;
n) faxuri;
o) telexuri;
p) telefoane;
q) telefoane publice;

r) telefoane fără fir;
s) telefoane celulare;
ş) roboţi telefonici;
t) alte produse sau echipamente pentru transmisia de sunete, imagini sau alte informaţii prin comunicaţii electronice.
4. Aparate electrice de consum şi panouri fotovoltaice:
a) aparate de radio;
b) televizoare;
c) camere video;
d) aparate video cu înregistrare;
e) aparate de înregistrare de înaltă fidelitate;
f) amplificatoare audio;
g) instrumente muzicale;
h) alte produse sau echipamente destinate înregistrării sau reproducerii sunetelor sau imaginilor, inclusiv semnale sau
alte tehnologii de propagare a sunetului sau imaginii, altfel decât prin comunicaţii electronice;
i) panouri fotovoltaice.
5. Echipamente de iluminat:
a) corpuri de iluminat pentru lămpi fluorescente, cu excepţia corpurilor de iluminat de uz casnic;
b) lămpi fluorescente drepte;
c) lămpi fluorescente compacte;
d) lămpi cu descărcare în gaze de înaltă intensitate, inclusiv lămpi cu vapori de sodiu la înaltă presiune şi lămpi cu
halogenuri metalice;
e) lămpi cu vapori de sodiu la joasă presiune;
f) alte corpuri de iluminat sau echipamente de difuzat sau controlat lumina, inclusiv LED, cu excepţia lămpilor cu
filament.
6. Unelte electrice şi electronice, cu excepţia uneltelor industriale fixe de mari dimensiuni):
a) maşini de găurit;
b) ferăstraie;
c) maşini de cusut;
d) echipamente de strunjit, de frezat, de şlefuit, de polizat, de tăiat cu ferăstrăul, de tăiat, de forfecat, de perforat, de
găurit, de ştanţat, de fălţuit, de îndoit sau destinate altor operaţiuni de prelucrare a lemnului, a metalului sau a altor
materiale;
e) dispozitive de nituit, de fixat cu cuie, de înşurubat sau de extragere a niturilor, a cuielor, a şuruburilor sau pentru alte
utilizări similare;
f) dispozitive pentru sudură, pentru lipit sau pentru utilizări similare;

g) echipamente de pulverizat, de împrăştiat, de dispersat sau alte operaţiuni de tratare a substanţelor lichide sau
gazoase prin alte mijloace;
h) unelte de tuns iarba sau pentru alte activităţi de grădinărit.
7. Jucării, echipament pentru petrecerea timpului liber şi echipament sportiv:
a) seturi de trenuri electrice sau de curse de maşini;
b) console de mână pentru jocuri video;
c) jocuri video;
d) calculatoare pentru ciclism, scufundare, cros, canotaj şi altele asemenea;
e) echipamente sportive cu componente electrice sau electronice;
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f) automate cu monede.
8. Dispozitive medicale, cu excepţia tuturor produselor implantate şi infectate:
a) echipamente de radioterapie;
b) echipamente de cardiologie;
c) echipamente de dializă, ventilatoare pulmonare, echipamente de medicină nucleară;
d) echipamente de laborator pentru diagnosticare în vitro;
e) analizoare;
f) aparate frigorifice;
g) teste de fecundare;
h) alte aparate de detectare, prevenire, supraveghere, tratare, alinare a bolilor, a rănilor sau a incapacităţilor.
9. Instrumente de monitorizare şi control:
a) detectoare de fum;
b) regulatoare de căldură;
c) termostate;
d) aparate de măsurat, cântărit sau reglat de uz casnic sau utilizate ca echipamente de laborator;
e) alte instrumente de supraveghere şi control utilizate în instalaţii industriale, de exemplu, în panourile de control.
10. Distribuitoare automate:
a) distribuitoare automate de băuturi calde;
b) distribuitoare automate de sticle sau doze calde sau reci;
c) distribuitoare automate de produse solide;
d) distribuitoare automate de bani;
e) toate aparatele care furnizează automat orice fel de produse.

Tip baterie/acumulator
1a Alcaline
1b Litiu
1c Zinc Carbon
1d Zinc Aer
1e Oxid de Mercur (HgO)
1f Oxid de Argint (Ag2O)
1g Ansamblu de baterii
1h Altele
2a Nichel Cadmiu (NiCd)
Baterii
portabile 2b Plumb
(categoriile 1 şi 2)
2c Nichel Metal Hidrura (NiMH)
2d Litiu Ion
2e Litiu Polimer
2f Altele
3a Plumb Acid
Baterii auto
3b Nichel Cadmiu (NiCd)
(categoria 3)
3c Altele
4a Plumb Acid
Baterii industriale
4b Nichel Cadmiu (NiCd)
(categoria 4)
4c Altele

Anexa 2

