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REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI DE CONSTIENTIZARE SI COLECTARE  
DESEURI DE ECHIPAMENTE ELECTRICE SI ELECTRONICE  si de BATERII UZATE 

„Scoala Ecoterrienilor” 
2017 - 2018 

 
Prezentul regulament (denumit in cele ce urmeaza “Regulamentul”) reglementeaza si informeaza elevii si profesorii participanti 
in campania „Scoala Ecoterrienilor” despre modul in care se vor desfasura activitatile din aceasta campanie.  
Campania isi propune sa schimbe atitudinea si comportamentul populatiei privind protectia mediului si in special cel al colectarii 
separate, reutilizarii resurselor si utilizarii energiei verzi, detaliind modul in care se poate reduce poluarea si economisi resursele 
prin colectarea corecta a deseurilor de echipamente electrice si electronice (DEEE) si a deseurilor de baterii si acumulatori (DBA) 
si predarea acestora intr-un mod corect si prietenos mediului.  
Realizarea activitatilor cuprinse in aceasta campanie de catre elevi si profesori vor conduce spre schimbarea atitudinii atat a lor, 
cat si a persoanelor din comunitatile in care va avea loc campania de colectare separata a deseurilor si reciclarea acestora in 
special. 
 
Nota explicativa: 
Prin DESEURI DE ECHIPAMENTE ELECTRICE SI ELECTRONICE (DEEE) se intelege orice echipament electric sau electronic de care 
detinatorul se debaraseaza ori are intentia sau obligatia sa se debaraseze, conform definitiei prevazute de legislatia in vigoare. 
Mai multe exemple de echipamente care pot deveni astfel de deseuri pot fi gasite la Anexa 1. 
 
Prin DESEURI DE BATERII SI ACUMULATORI PORTABILI (DBA) se intelege orice baterie si acumulator uzat sau nefunctional care 
poate fi manipulat si transportat fara dificultate de un adult, care nu este destinat sa fie utilizat pentru pornirea autovehiculelor 
sau pentru puterea de aprindere a motoarelor, si care nu este destinat uzului industrial. Exemple de baterii si acumulatori: 
bateriile tip pastila de orice dimensiune, bateriile tip AA, tip AAA, bateriile de la telefoanele mobile, cele de forma patrata si 
dreptunghiulara care nu sunt folosite pentru autoturisme si pot fi manevrate cu usurinta de un adult, etc. Mai multe exemple pot 
fi gasite la Anexa 1. 
 
Prin ECOTERRIAN se intelege un personaj fictiv menit sa reprezinte prezentul proiect. Contextul imaginat de organizatori pentru 
personajele fictive denumite Ecoterrieni este urmatorul: ecoterrienii sunt eroi invizibili prezenti pe Pamant. La fiecare fapta „eco” 
pe care pamantenii o fac, un Ecoterrian se naste. Din cauza comportamentului neprietenos cu mediul al pamantenilor, specia 
Ecoterrienilor este pe cale de disparitie. 
Un Ecoterrian a devenit vizibil pentru a spune oamenilor ca daca nu vor lua initiativa si nu vor incepe sa protejeze natura, specia 
lor va disparea, pentru ca mediul inconjurator a devenit foarte poluat. 
In cazul in care nu vor mai avea ce sa mai protejeze din mediul inconjurator curat, Ecoterrienii vor disparea. 
 
SECTIUNEA 1. ORGANIZATORII  CAMPANIEI SI REGULAMENTUL OFICIAL PRIVIND DESFASURAREA CAMPANIEI 

 
1. CAMPANIA „Scoala Ecoterrienilor” (denumit in continuare “Campania”) este organizata si desfasurata de: 
 
Asociatia ECOTIC, cu sediul social în str. Turturelelor nr. 48, parter, camera P8, Sector 3 si adresa de corespondenta in Splaiul 
Unirii, nr. 86, et.4, Sector 4, Bucuresti, certificat de inscriere a persoanei juridice fara scop patrimonial nr. 36 emis la data de 
12.07.2006, CIF RO 18870966, www.ecotic.ro, reprezentata de Valentin Negoiţă, avand functia 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. 
 
 
1.1 Participantii in Campanie trebuie sa respecte termenii si conditiile Regulamentului privind desfasurarea Campaniei 

denumite „Scoala Ecoterrienilor”. 
Regulamentul va fi adus la cunostinta oricarei persoane interesate prin publicarea acestuia pe www.ecotic.ro. 
Participarea la Program implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca de catre participanti a 
prezentului Regulament. Prin participarea la acest Program, reprezentantii scolilor participante in Campanie sunt de 
acord cu mentionarea institutiilor respective de invatamant, precum si a cadrelor profesorale participante pe si in 
materialele de promovare realizate de Organizatori. Profesorii coordonatori au obligatia sa instiinteze si sa obtina 
acordul scris (Anexa 5) al parintilor in vederea participarii copiilor la activitatea de tip 2  din Concurs, folosirii imaginilor 

http://www.ecotic.ro/
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cu copiii in materialele de comunicare si/sau  publicate online pentru si in numele organizatorilor si prin inscrierea in 
Concurs se considera ca acest acord a fost obtinut pentru fiecare si toti copiii care vor participa la activitati de catre 
respectiva unitate scolara inscrisa; o copie a acestor acorduri (Anexa 5) va fi pusa la dispozitia Organizatorului, odata cu 
transmiterea materialelor video (activitatea de tip 2) sub sanctiunea descalificarii materialelor primite care nu sunt 
insotite de acest acord. Profesorii coordonatori vor mentiona Organizatorilor odata cu transmiterea meterialelor, daca 
acestea nu pot fi publicate, in cazul nementionarii acestui aspect organizatorii pot publica materialele. 

1.2 Organizatorii isi rezerva dreptul de a modifica/completa si/sau schimba Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda 
si/sau inceta desfasurarea Campaniei, cu conditia instiintarii prealabile a participantilor, a persoanelor si/sau institutiilor 
publice ori private implicate in desfasurarea Campaniei, cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile 
acestuia, cel putin pe site-urile organizatorilor. Instiintarea va fi facuta public pe website-ul www.ecotic.ro si va intra in 
vigoare imediat dupa publicare. Participantilor le revine obligatia de a verifica site-ul mentionat pentru a fi la curent cu 
eventualele modificari si noutati, precum si pe pagina de Facebook Organizatia ECOTIC.  

 
SECTIUNEA 2. NATURA CAMPANIEI SI SCOPUL ACESTEIA.  
 
2.1. Campania „Scoala Ecoterrienilor” presupune participarea scolilor si a comunitatilor din care acestea fac parte prin profesori, 
elevi ca si prin familiile acestora in activitatile cu specific ecologic desfasurate de institutia de invatamant implicata in campanie.  
 
2.2. Obiectivele acestei Campanii sunt: 

- conştientizarea importanţei reciclării corecte a DEEE si DBA 
- insuşirea unor deprinderi în spiritul protectiei mediului, în rândul elevilor si al profesorilor 
- dezvoltarea spiritului ecologic prin participarea efectivă la colectarea separata a DEEE si DBA 
- implementarea şi dezvoltarea unui program activ de comunicare care va consta in transmiterea de clipuri scurte in 

care elevii vor arata cum protejeaza ei mediul inconjurator.Un ghid in acest sens va fi transmis de catre Organizatori. 
 

Nu este obligatoriu ca deseurile de echipamente electrice si electronice si deseurile de baterii colectate sa provina doar din 
activitatile curente ale scolii. Dimpotriva, DEEE si DBA pot proveni de la gospodariile parintilor elevilor sau ale profesorilor, de la 
gospodariile din proximitatea scolii sau de la companii si institutii din oras. 
 
2.3 Activitatile din campanie sunt: 

i. Lansarea anuntului de inscriere a scolilor – 11 septembrie 2017.  
ii. Inregistrarea cererilor de inscriere a scolilor  - 11 septembrie -  13 octombrie 2017 (perioada de inscriere se poate 

prelungi pana la inscrierea unui numar de 200 de institutii de invatamant). 
iii. Transmiterea KIT-urilor pentru profesori– 13 octombrie – 10 noiembrie 2017 
iv.  Pregatirea si derularea activitatilor (activitati de tip 1 si de tip 2- detalierea la Sectiunea 5) alese de scoli din cadrul 

campaniei „Scoala Ecoterrienilor”  -  11 septembrie 2017 (dupa inscriere) pana pe 15 mai 2017. 
v. Colectare finala DEEE si DBA – 15-30 mai 2018 

vi. Evaluarea rezultatelor si selectarea castigatorilor pentru activitatea de tip 2  – 15 mai – 1 iunie 2018. 
vii. Anunt rezultate activitatea de tip 1 in perioada 1 – 30 iunie 2018. 

 
De asemenea: 

- informarea permanenta privind stadiul campaniei va fi disponibila accesand site-ul www.ecotic.ro  si pe paginile de 
Facebook Organizatia ECOTIC si Ecoterrianul 

- organizatorii vor mediatiza campania si rezultatele inregistrate. 
 
SECTIUNEA  3. ARIA DE DESFASURARE A CAMPANIEI SI DREPTUL DE PARTICIPARE: 
 
3.1. Campania va fi organizata si se va desfasura in total in 200 de scoli la nivel national. Confirmarea participarii in campanie a 
scolilor se va face in ordinea transmiterii formularelor de inscriere. Daca numarul de scoli doritoare sa se inscrie in campanie va 
depasi numarul de 200, va fi decizia organizatorilor daca vor accepta scoli suplimentare sau nu. 

 
3.2. Scolile care vor dori sa se inscrie in aceasta campanie trebuie sa indeplineasca urmatoarele criterii: 

- Sa desfasoare activitati educative pentru clase primare si/sau gimnaziale 
- Conducerea scolii sa delege un profesor coordonator responsabil pentru activitatile din campanie  

3.3. Elemente legate de inscrierea institutiilor de invatamant 
Pentru inscrierea institutiilor de invatamant si deci si a profesorilor coordonatori, sunt obligatorii completarea si trimiterea 
onlinea  Fisei de Inscriere - Anexei 2 din prezentul Regulament catre organizatori, disponibila accesand acest link. In urma primirii 

http://www.ecotic.ro/
http://www.ecotic.ro/
http://www.ecotic.ro/scoala-ecoterrienilor/


3 | P a g e  

 

acestui formular, Organizatorii vor confirma (telefonic si pe mail) in cel mai scurt timp posibil primirea acestui formular - Anexei 
2; aceasta confirmare de primire nu este echivalenta confirmarii inscrierii scolii in campanie. Confirmarea de inscriere in proiect a 
scolii si deci a cadrului didactic care va deveni profesor coordonator al Campaniei in institutia de invatamant din care face parte 
va fi primita de catre profesorul coordonator din partea organizatorilor (telefonic si pe mail), dupa o discutie prealabila la telefon 
prin care organizatorii se asigura ca fiecare cadru didactic coordonator a inteles ceea ce presupune implicarea acestora si a 
unitatii de invatamant in acest proiect.  
Primul profesor dintr-o unitate de invatamant care completeaza formularul de inscriere (Anexa 2 din prezentul Regulament 
disponibila online accesand acest link,) si face si dovada ca a primit acceptul conducerii institutiei de invatamant pentru a 
participa, acela va fi considerat de Organizatori profesor coordonator al Campaniei in institutia de invatamant respectiva. 
Urmatoarea solicitare venita de la un alt cadru didactic din aceeasi unitate de invatamant, dupa ce a fost primita deja o cerere de 
la un cadru didactic din respectiva unitate de invatamant, nu va fi luata in considerare de catre Organizatori.  
Dovada o poate constitui o delegare scrisa a reprezentantului legal al scolii prin care acesta desemneaza profesorul coordonator 
al proiectului in cadrul campaniei. 
 
SECTIUNEA 4. Elemente legate de desfasurarea proiectelor  
 
4.1. KIT-ul profesorilor coordonatori va fi trimis conform articolului 4.2 de mai jos si poate cuprinde: 

- Postere  
- Materiale dedicate elevilor/profesorilor din aceasta campanie  
- Recipiente de colectare selectiva DEEE si DBA – vezi Anexa 3 (daca institutia nu detine deja recipiente din 

campaniile precedente desfasurate de organizatori). 
 
4.2. Etapele si activitatile campaniei vor fi urmatoarele: 

i. Lansarea anuntului de inscriere a scolilor – 11 septembrie 2017.  
ii. Inregistrarea cererilor de inscriere a scolilor  - 11 septembrie -  13 octombrie 2017 (perioada de inscriere se poate 

prelungi pana la inscrierea unui numar de 200 de institutii de invatamant). 
iii. Transmiterea KIT-urilor pentru profesori– 13 octombrie – 10 noiembrie 2017 
iv.  Pregatirea si derularea activitatilor (activitati de tip 1 si de tip 2- detalierea la Sectiunea 5) alese de scoli din cadrul 

campaniei „Scoala Ecoterrienilor”  -  11 septembrie 2017 (dupa inscriere) pana pe 15 mai 2017. 
v. Colectare finala DEEE si DBA – 15 -30 mai 2018 

vi. Evaluarea rezultatelor si selectarea castigatorilor pentru activitatea de tip 2  – 15 mai – 1 iunie 2018. 
vii. Anunt rezultate activitatea de tip 1 in perioada 1 – 30 iunie 2018. 

 
4.2.1  Predarea DEEE si DBA colectate catre organizatori. Predarea DEEE si DBA va avea loc dupa cum urmeaza: 

- 11 septembrie 2017 – 15 mai  2018-  colectare punctuala DEEE si DBA daca sunt stranse cel putin 300 kg DEEE 
(exemplu: 6 frigidere/masini de spalat) si/sau 10 kg DBA (echivalentul unui recipient de colectare baterii plin), 
colectarea va fi programata de catre organizatori in functie de traseul colectorului autorizat. 

- 15 - 30 mai 2018 – colectare finala DEEE si DBA in functie de estimarile transmise de catre scolile participante 
pana la data de 1 mai  pe adresa de email scoli@ecotic.ro . 

 Daca aceste informatii despre cantitati sunt furnizate dupa data de 1 mai 2017 de catre profesorii coordonatori nu mai 
sunt luate in considerare de catre organizatori.  
Comenzile de preluare se vor transmite prin completarea formularului pus la dispozitie de catre Organizatori. Nu vor fi 
luate in considerare in cadrul proiectului acele comenzi transmise de catre participanti catre alte entitati decat 
Organizatorii. Prin transmiterea comenzilor catre Organizatori, participantii consimt asupra faptului ca DEEE si DBA 
predate, in temeiul definitiilor de mai jos, precum si a licentelor de operare ale Organzatorilor, vor fi colectate si 
raportate in numele ECOTIC si ECOTIC BAT. Reprezentantii scolilor implicate in campanie au obligatia de a detine 
documentele justificative legate de predarea deseurilor (Proces Verbal de Predare/Primire; Anexe de Transport; Proces 
Verbal Receptie). Cantitatea care va fi luata in considerare in proiect va fi cea specificata in Procesul Verbal de Receptie 
transmis de catre colectorul autorizat imputernicit de Organizatori pentru preluare. 
 
4.2.2 Evaluarea rezultatelor si stabilirea castigatorilor 
Comisia de evaluare va nota activitatile conform grilei de notare mentionate in Anexa 4 la prezentul Regulament precum 
si luand in considerare documentele ce atesta cantitatile de DEEE si DBA predate de catre scolile inscrise. 

 
Colectarea propriu-zisa si separata a DEEE si DBA, precum si desfasurarea activitatilor de tip 2 de catre profesorii coordonatori in 
institutiile de invatamant pe care le reprezinta in aceasta Campanie vor fi coordonate de profesorul coordonator. Activitatile care 
sunt luate in considerare de catre organizatori cuprinse in aceasta campanie sunt prezentate la Sectiunea 5. 

http://www.ecotic.ro/scoala-ecoterrienilor/
mailto:scoli@ecotic.ro
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SECTIUNEA 5. DESFASURAREA ACTIVITATILOR DE CATRE PROFESORII COORDONATORI 
 
Profesorii coordonatori vor desfasura pe parcursul campaniei, conform precizarilor facute in prezentul Regulament, activitati de 
tipul celor enumerate mai jos, precum si colectare a DEEE si DBA si predarea acestor deseuri colectate catre organizatori. In total 
pot fi cel putin clipuri video (activitate tip 2), si/sau colectarea DEEE si/sau DBA (activitate tip 1). 
 
Activitatea Tip 1: 
 
- Colectarea DEEE si colectarea DBA prin implicarea intregii comunitati (parinti, elevi, profesori, vecini etc.) din care face parte 
scoala si predarea acestora catre organizatori. 
 
Aceasta va fi recompensata cu un card valoric de poate fi folosit in magazinele Altex, in functie de cantitatile predate pe perioada 
proiectului , cea mai mica cantitate premiata este de 300kg DEEE si 20 kg DBA, dupa cum urmeaza: 

Prag DEEE (kg) 
Valoare card valoric 

Altex (Ron) 

300 - 599 200 

600- 1199 400 

1200- 1799 600 

1800- 2499 800 

2500-4999 1000 

Peste 5000 4000 
 
  

Prag DBA(kg) 
Valoare card 

valoricAltex (Ron) 

20 - 39 200 

40-79 400 

80-119 600 

120-149 800 

150-499 1000 

Peste 500 4000 
 
Se va acorda un singur card valoric per scoala, la finalul campaniei in functie de cantitatea de DEEE si DBA predata. Cardurile 
valorice vor putea fi folosite pentru achizitii din magazinele Altex sau online (www.altex.ro). La primirea cardurilor scolile 
castigatoare vor primi instructiuni de utilizarea ale acestora.  
 
Activitatea Tip 2: 
Elevii claselor 0 – VIII vor primi provocarea de a face un clip video de maxim 3 minute prin care vor arata ce fac ei pentru 
protectia mediului inconjurator. Provocarea este lansata sub denumirea de „Fii si tu Ecoterrian pentru o zi!”. Acestia vor trebui sa 
prezinte un clip video in varianta individual (1 singur elev) sau in varianta de echipa (maxim 5 elevi). 
Detalii tehnice clip:  

- Tema clip -  „Fii si tu Ecoterrian pentru o zi!” – elevii vor exemplifica prin acest material video activitatile pe care 
le intreprind sau le pot intreprinde pentru protejarea mediului inconjurator, de asemenea pot fi filmulete de tip 
video blog prin care acestia abordeaza teme pe acest subiect. 

- Durata – maxim 3 minute 
- Format landscape 
- Metoda de transmitere – clipurile video pot fi transmise prin diverse metode de download sau prin 

transmiterea unui link in vederea vizualizarii acestora si la cererea Organizatoriilor sa fie puse la dispozitie spre 
download.   

Odata transmise catre Organizatori aceste clipuri video vor putea fi folosite de catre acestia in vederea popularizarii in mediul 
online (Facebook, website etc). 

http://www.altex.ro/
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Un elev/o echipa de elevi va transmite un singur material video. Un elev poate fi implicat doar intr-o echipa (un elev nu poate fi in 
mai multe echipe si implicit sa participe in cadrul concursului cu mai multe materiale video). 
Toate activitatile trecute mai sus trebuie sa se desfasoare in campania „Scoala Ecoterrienilor” si sa nu fie legate de nicio alta 
actiune sau campanie. In cazul in care organizatorii vor observa ca aceleasi activitati au fost incluse si in alte proiecte de natura 
ECO, pe langa proiectul prezent, sau au fost desfasurate anterior proiectului prezent, participantii vor fi descalificati.  
Rezultatele activitatilor desfasurate de institutiile de invatamant incluse in proiect vor fi evaluate de comisia de evaluare in 
intervalul 15 mai – 1 iunie 2018. In urma evaluarilor se vor determina castigatorii acestei Campanii, pentru scolile inscrise 
conform precizarilor facute in acest Regulament. Fiecare scoala inscrisa in campanie si care a efectuat activitati de tipul 2 va fi 
evaluata luand in considerare criterile din Anexa 4 a prezentului Regulament. 
 
SECTIUNEA 6: CATEGORII DE PREMII: 
 
Activitatea Tip 1 – colectare DEEE si DBA 
 
Scolile vor fi premiate in functie de cantitatea de DEEE si DBA predata (cea mai mica cantitate premiatat este 300 kg DEEE si 20 kg 
DBA) cu carduri cadou de la Altex conform tabelelor de mai jos: 

Prag DEEE (kg) 
Valoare card valoric 

Altex (Ron) 

300 -599 200 

600-1199 400 

1200-1799 600 

1800-2499 800 

2500-4999 1000 

Peste 5000 4000 
 
  

Prag DBA(kg) 
Valoare card valoric 

Altex (Ron) 

20-39 200 

40-79 400 

80-119 600 

120-149 800 

150-499 1000 

Peste 500 4000 
 
 
Activitatea Tip 2 – materiale video 
Categoria individual (clip video inscris de 1 elev) 

- 3 Smart Scooter X-board S (pentru primele 3 clipuri video cu cel mai mare punctaj) 
- 3 Drona Ifly one HD (pentru urmatoarele 3 video cu cel mai mare punctaj). 

Categoria echipe (clipuri video inscrise de echipe formate din maxim 5 elevi) 
- 30 de Bratara Fitness Smart Xfit Pro 

Clipurile (atat cele individuale cat si cele pe echipe) vor fi trimise de catre profesorul coordonator catre Organizatori, impreuna cu 
acordul expres al parintilor minorilor (Anexa 5 a prezentului Regulament) si al celorlalte persoane care apar in videoclip de 
prelucrare a datelor cu caracter personal prin postarea si rularea online, la evenimente sau in alte imprejurari, a videoclipului. 
Conform Regulamentului, prin transmiterea clipului se transmit automat si drepturile de utilizare a clipului, fara limita de timp, 
spatiu, modalitate de utilizare etc., inclusiv, dar nelimitat la, drepturi de autor, drepturi conexe, drepturi de imagine, drepturi la 
marca, alte drepturi de proprietate intelectuala. Profesorul coordonator care transmite clipurile elevilor implicati in campanie 
este singurul responsabil sa se asigure ca au fost obtinute aceste drepturi in scopul transmiterii catre Organizatori. 
Scoala cu cele mai multe clipuri inscrise (respecta cerintele minime) va primi un voucher pentru cumparaturi in magazinele Altex 
in valoare de 4000 RON iar profesorul coordonator al scolii respective va primi un voucher pentru cumparaturi in magazinele  
Altex in valorea de 500 RON. 
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Clipurile vor fi transmise de catre profesorul coordonator al fiecarei scoli pana la data de 15 mai 2018. 
 
Valoare individuala premii: 
Smart Scooter X-board S – 813 RON (fara TVA)    
Drona Ifly one HD – 242,5 RON (fara TVA) 
Bratara Fitness Smart Xfit Pro – 145,5 RON (fara TVA) 
Voucher in valoare de 4000 RON (TVA inclus) – 3 361 (fara TVA) 
Voucher in valoare de 500 RON (TVA inclus) – 420 RON ( fara TVA 
Valoare totala premii: 12 031.5 ( fara TVA) 
 
Detaliere 
Smart Scooter X-board S  813 x 3 = 2 439 RON (fara TVA) 
Drona Ifly one HD  242,5 x 3 =727, 5 RON (fara TVA) 
Bratara Fitness Smart Xfit Pro 145,5 x 30 = 4 365 RON (fara TVA) 
Voucher in valoare de 4000 RON (TVA inclus) – 3 361 (fara TVA) 
Voucher in valoare de 500 RON (TVA inclus) – 420 RON ( fara TVA 
 
SECTIUNEA 6.A. CONDITII DE PREMIERE 

1. Organizatorii nu vor acorda vreun premiu, vreo despagubire in bani sau alte beneficii Participantilor care nu respecta sau 

nu intrunesc intocmai cerintele Regulamentului. 

2. Rezultatele concursului nu pot fi contestate decat pentru erori materiale sau lipsa de documente, care pot fi completate 

in termen de maxim 2 zile de la anuntarea rezultatelor. Orice alte motive de contestare nu sunt admisibile. 

3. Impozitul pe premiile oferite de Organizatori scolilor participante este suportat de Organizatori, conform dispozitiilor 

legale in vigoare.  

4. Organizatorul nu va oferi premiile din campanie sub forma de bani sau alte bunuri echivalente valoric. 
 

 

SECTIUNEA 6.B. MEMBRII COMISIEI DE EVAUARE 

Componenta comisiei de evaluare, va fi anuntata la o data ulteriora pe site-ul www.ecotic.ro. 

 

SECTIUNEA  7.  INCETAREA / INTRERUPEREA CONCURSULUI.  

7.1. Campania, in oricare din etapele sale, poate inceta inainte de luna iunie 2018 in cazul producerii unui eveniment ce 

constituie forta majora ori in cazul intervenirii oricarei situatii ce poate periclita desfasurarea Campaniei, inclusiv in cazul aparitiei 

oricarei imposibilitatii independenta de vointa organizatorilor de a asigura continuarea Campaniei in cele mai bune conditii a 

(cum ar fi, intreruperea din orice motiv a finantarii, dezastre naturale, absenta suportului partenerilor publici sau privati etc.).  

7.2 Campania, in oricare din etapele sale, mai poate inceta inainte de luna iunie 2018 ori poate fi suspendata oricand in baza 

deciziei Organizatorilor cu conditia ca acesta sa anunte in prealabil o astfel de situatie, prin publicarea pe website-ul 

www.ecotic.ro  precum si prin notificarea pe email a fiecarei scoli inscrise. 

SECTIUNEA 8. LITIGII8.1 Eventualele litigii aparute intre Organizatori si participantii in Campanie se vor rezolva pe cale amiabila 

sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente de la sediul 

Organizatorilor. 

8.2 Legea aplicabila oricarei activitati intreprinse in legatura cu organizarea si desfasurarea Campaniei este legea romana. 

SECTIUNEA 9. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONA9.1 Prin participarea la Campanie, participantii sunt de acord ca 

datele lor cu caracter personal obtinute de Organizator conform prezentului Regulament si a documentatiei Campaniei, 

denumite in continuare „Informatia”, sa fie prelucrate de catre acestia in urmatoarele scopuri: 

http://www.ecotic.ro/
http://www.ecotic.ro/
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• organizarea si desfasurarea Campaniei; 

• realizarea de rapoarte statistice. 

9.2 Informatia va fi prelucrata de catre organizatori in conformitate cu prevederile Legilor nr. 506/2004 si 677/2001. 

 

9.3 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. 

9.4 Drepturile mentionate la art. 9.3 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. 

 

9.5 Pentru exercitarea drepturilor prevazute la Art. 9.4 literele a), b) si c), solicitantul trebuie sa inainteze o cerere scrisa, datata si 

semnata prin fax la numarul 021.332.32.38 sau prin e-mail office@ecotic.ro. 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. 

 

9.6 ECOTIC  este inregistrat ca operator de date cu caracter personal la ANSPDCP sub nr. 16448. 

       ECOTIC BAT este inregistrat ca operator de date cu caracter personal la ANSPDCP sub nr. 0024994. 

 
SECTIUNEA  10.  REGULAMENTUL10.1 Regulamentul este intocmit si va fi adus la cunostinta elevilor si profesorilor, in mod 

gratuit, in cadrul oricareia dintre institutiile de invatamant unde se desfasoara Campania. De asemenea, prezentul Regulament 

este disponibil gratuit oricarei persoane interesate prin accesarea site-ului www.ecotic.ro.  

10.2. Prezentul Regulament contine in total 7 (sapte) pagini, la care se adauga Anexele.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ecotic.ro/
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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: 
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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 

  

  

  

  

  

  

Baterii portabile 

(categoriile 1 şi 2) 

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 
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2a Nichel Cadmiu (NiCd) 

2b Plumb 

2c Nichel Metal Hidrura (NiMH) 

2d Litiu Ion 

2e Litiu Polimer 

2f Altele 
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Anexa 2 
FORMULAR  ADERARE  Campanie (disponibil pe website-ul www.ecotic.ro la acest link)  
„Scoala Ecoterrienilor” 
2016 - 2017 

Nume institutie invatamant: ________________________________________ 

Adresa :___________________________________________________________ 

Oras: ________________________________________ 

Reprezentantul legal: ________________________________________________ 

Numar de telefon institutie: 

Nume profesorul coordonator: _____________________________________________ 

Adresa de e-mail prof. coordonator: 

Numar de telefon prof .coordonator: 

Numar total de elevi inscrisi in scoala (clasele 0 – VIII) la momentul inscrierii in campanie: ___________ 

 Scoala detine deja recipienti de colectare DEEE si DBA: 

DA 

NU 

Adresa de livrare este identica cu cea a institutiei de invatamant. 

Adresa de livrare este diferita de cea a institutiei de invatament. 

Ati participat in prima editie (2016 – 2017) a proiectului „Scoala Ecoterrienilor”? 

DA 

NU 

Prin prezenta confirmam inscrierea in Campania „Scoala Ecoterrienilor” si acceptarea deplina si neconditionata a Regulamentului 
disponibil pe www.ecotic.ro, inclusiv a prelucrarii datelor cu caracter personal prevazute in Regulament.  

Am fost informati despre modul de desfasurare al campaniei, procedura de colectare si regulamentul campaniei si suntem de 

acord cu toate acestea. Confirmam ca ni s-a adus la cunostinta si acceptam posibilitatea modificarii, suspendarii sau incetarii 

Campaniei care ni se aplica, caz in care aceste sunt postate pe www.ecotic.ro. 

Confirm faptul ca reprezentantul legal al institutiei de invamant a desemnat profesorul coordonator mentionat in cadrul 

formularului. 

 

 

 
 

http://www.ecotic.ro/
http://www.ecotic.ro/scoala-ecoterrienilor/
http://www.ecotic.ro/
http://www.ecotic.ro/
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Anexa 3 
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Anexa 4 – Evaluare Activitati de tip 2 
Privind criteriile dupa care se face evaluarea activitatilor de tip 2. 
Juriul va nota cu note de la 1 la 5 fiecare aspect dintre cele mentionate mai jos: 

- Calitatea imaginii 
- Creativitate 
- Noutatea temei abordate 
- Coerenta 
- Aspect educativ 

 
 
In functie de notele obtinute si cumulul acestora vor fi alesi castigatorii.  
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Anexa 5  

DECLARATIE – ACORD 

 

 

Subsemnatul/a, ……………………………………………...., parinte al 
elevului/elevei.................................apartinand de scoala ..........................................  
prin prezenta declar, pe propria raspundere, ca mi-a fost adusa la cunostinta 
inscrierea fiul/fiicei mele in campania „Scoala Ecoterrienilor” si participarea sa la 
realizarea de activitati ce implica utilizarea imaginilor statice si dinamice si/sau a 
vocii, precum si a oricaror interpretari artistice. 
         Sunt de acord cu utilizarea imaginii fiului/fiicei mele, cu transmiterea tuturor 
drepturilor asupra conceptului si/sau interpretarii realizate de fiul/fiica mea catre 
Organizatorii campaniei, precum si cu prelucrarea datelor cu caracter personal prin 
transmiterea prin mijloace electronice, precum si postarea si rularea online, la 
evenimente sau in alte imprejurari, a videoclipului pe care fiul/fiica mea l-a inscris in 
proiect sau a unor extrase sau imagini din acesta. 

 
Declar ca mi-au fost aduse la cunostinta prevederile Legii nr. 8/1996, privind 

dreptul de autor si drepturile conexe, si ale Legii nr.677/2001 privind prelucrarea 
datelor cu caracter personal, si sunt de acord ca imaginea fiului/fiicei mele minore sa 
fie utilizate, preluata si prelucrata in scopul si in cadrul mai sus mentionate. 

 
 
 
Data: 
Ora: 
 
 
Nume parinte:                                               Nume reprezentant scoala: 
 
Semnatura parinte:                                       Semnatura reprezentant scoala: 

 


