
 
 

 
 
 

CAMPANIA  
„Impreuna, SE POATE!” 

 
Campanie naţională de donare a echipamentelor IT reconditionate 

 
 

REGULAMENT 
 

 
Art. 1 Organizatorii, scopul și obiectul Programului 
 

ASOCIATIA ECOTIC 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. 

APDETIC (ASOCIATIA PRODUCATORILOR SI DISTRIBUITORILOR DE ECHIPAMENTE DE TEHNOLOGIA 

INFORMATIEI SI COMUNICATIILOR), cu sediul în Bucureşti, Sector 3, Str. Turturelelor, nr. 48, parter, camera 

P9, înscrisă în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor al Judecătoriei Sectorului 4, Bucureşti sub nr. 457/2003, având 

Cod de Identificare Fiscală 15798238, reprezentată prin Valentin Negoiță, Președinte. 

ASOCIATIA ROTARY CLUB BUCURESTI CONTINENTAL reprezentata de domnul Aurel Codrut Mihalca, 

Presedinte,  

Denumiti în continuare Organizatori, 
Desfășoară programul “Impreuna, SE POATE!” (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) de tipul: 
laptopuri, notebook-uri, monitoare si unitati centrale (vezi Anexa 1) cu scopul de a fi reconditionate si ulterior 
donate catre scoli care nu beneficiaza de acest tip de echipare. 
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, automată 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 dla participarea in cadrul campaniei “Impreuna, SE POATE!” exclusiv entitatile publice sau private. 
Se exclud de la participarea in cadrul campaniei “Impreuna, SE POATE!” urmatoarele tipuri de entitati: 
operatori autorizati de colectare deseuri, operatori autorizati de salubritate. 
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 www.ecotic.ro. 
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Art. 2 Aria de desfăşurare şi durata Campaniei 
Aria de desfăşurare a Campaniei este exclusiv pe teritoriul Romaniei si este exclusiv dedicata entitatile publice 
sau private care au sediul sau unul sau mai multe puncte de prezenta pe teritoriul Romaniei. 
 
Programul se va desfăşura în perioada 10 mai  – 30 septembrie 2017, cu structura următoare: 
10 mai 2017  - lansarea campaniei  
10 mai - 30 iulie 2017 - inscriere participanti. Inscrierea se face online pe website-ul www.ecotic.ro  prin 
completarea acestui formular . 
10 mai – 11 august 2017 – colectare DEEE de la participanti prin operatorii care colaboreaza cu Asociatia 
ECOTIC. 
10 mai – 15 septembrie 2017 – reconditionarea echipamentelor IT predate de catre participanti. 
15 - 30 septembrie 2017 – donarea echipamentelor reconditionate catre scoli. 
 
Art. 3. Dreptul de participare 
Acest Program se adresează entitatile publice sau private care doresc să predea deșeuri de echipamente 
electrice de pe teritoriul Romaniei. 
De asemenea, la acestă Campanie poate participa orice entitatile publice sau private, care deține 
echipamentele mentionate in Anexa 1 și care solicită în cadrul perioadei de desfășurare, conform programului 
menționat la art. 2, să fie ridicate respectivele echipamente conform prezentului regulament. 
Entitatile care vor preda echipamente 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 “Impreuna, SE POATE!” 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). 
Toate informațiile referitoare la Program se vor posta pe site-ul www.ecotic.ro . 
 
4.2. Entitati publice sau private solicită ridicarea DEEE colectate 
Entitatile completeaza formularul de inscriere/ridicare de DEEE disponibil la acest link. 
Ulterior completarii acestui formular acestia vor fi contactati in maxim 48 de ore (telefonic/e-mail) pentru a 
stabili data preluarii deseurilor de echipamente. Entitatile participante sunt singurele responsabile cu privire la 
modul in care au ajuns in proprietatea DEEE-urilor si cu privire la calificarea lor ca deseuri, potrivit legii. 
Odata predate catre operatorul desemnat de ECOTIC, deseurile nu mai sunt proprietatea participantului 
predator. 
 
 
4.3 Predare echipamente IT reconditionate catre scoli 
In functie de numarul de echipamente predate si reconditionate Organizatorii le vor preda catre scoli care 
necesita aceste echipari. Lista scolilor va fi facuta publica pe website-ul www.ecotic.ro. 
Organizatorii nu pot sa isi asume si nu isi asuma obligatia ca toate deseurile de echipamente primite pot fi 
reconditionate si donate, acest fapt depinzand de starea tehnica in care se afla. 
Pentru deseurile ce nu pot fi reconditionate se vor aplica operatiunile legale de tratare, reciclare, valorificare 
etc., după caz, cu respectarea legii, acestea fiind considerate ca DEEE gestionate de Asociatia ECOTIC. 
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Art.5 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.6 Disponibilitatea regulamentului Campaniei 
Prezentul Regulament este disponibil oricărui solicitant, în mod gratuit,  pe toată durata Campaniei pe site-ul 
www.ecotic.ro  
 

Art. 7  Prelucrarea datelor cu caracter personal 

7.1 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; 

7.2 Informatia va fi prelucrata de catre organizatori in conformitate cu prevederile Legilor nr. 506/2004 si 

677/2001. 

7.3 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. 

7.4 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. 

7.5 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. 8  Forta majora 

 

8.1 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. 

8.2 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, cel putin prin publicare pe site-ul www.ecotic.ro. 
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Art.10 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 
 

In cadrul acestei campanii se vor putea primi spre reconditionare si donare urmatoarele 

echipamente: 

 

1. Monitoare LCD 

2. Laptopuri/Notebook-uri 

3. Unitati centrale 

 

Specificatiile minime pentru unitatile centrale si laptop-urile donate sunt urmatoarele: 

- Procesor Core2 Duo (nu Dual Core!) 
- Memorie Ram: 1 Gb DDR 2 
- HDD: 80 Gb 
 

Pentru toate cele 3 tipuri de echipamente sunt necesare cablurile de alimentare aferente. 


