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Elemente Generale 
 

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, 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 cu mediul. Realizarea activitatilor cuprinse in aceasta campanie de catre elevi si 

profesori poate conduce la 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. Exemple de echipamente care pot 

deveni astfel de deseuri pot fi: frigidere, masini spalat, cuptor microunde, robot bucatarie, fierbatoare, 

fiare calcat, radiatoare, aspiratoare, televizoare, monitoare, calculatoare, telefoane mobile, aparate 

foto-video, combine muzicale, becuri fluorescente si becuri pe led, corpuri de iluminat, scule electrice, 

jucarii electrice, echipament sportiv electric, dispozitive medicale electrice, aparate de supraveghere 

si control etc.    

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 (alcaline, zinc carbon), 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.  

Prin ECOTERRIAN (marca inregistrata a ECOTIC) 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. 

Prin PARTICIPANT se intelege oricare dintre urmatorii subiecti, impreuna si/sau separat: scoala care s-

a inscris in cadrul proiectului Scoala Ecoterrienilor, profesorul coordonator desemnat de scoala, alti 

profesori participanti si elevii care participa la activitatile de cosntientizare si cele de colectare deseuri 

de echipamente electrice si electronice  (DEEE) si deseuri de baterii si acumulatori (DBA). Acestia sustin 

realizarea proiectului si a obiectivelor sale.  



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 este 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.  

Scoala inscrisa in proiect are obligatia de a obtine semnarea notei de informare (care face parte din 

Anexa 1 la prezentul Regulament) de catre profesorii coordonatori si profesorii participanti si  

acordurilor de consimtamant privind utilizarea imaginii statice sau dinamice atat pentru adulti (Anexa 

4 la prezentul Regulament) cat si pentru copii (Anexa 5 la prezentul Regulament) a caror imagine va fi 

transmisa catre organizatori – operatori de date personale (ECOTIC si ECOTIC BAT) si catre 

imputernicitul acestora (The Mansion Advertising) in vederea derularii proiectului si dovedirii 

implementarii activitatilor din proiect. Aceasta constituie o conditie de participare a imaginilor 

respective la prezentul proiect. In caz contrar, scoala care trimite imagini cu persoane pentru care nu 

trimite si aceste formulare semnate va fi descalificată, întrucât este imposibil să se facă dovada 

îndeplinirii activităților din campanie.  

Profesorii coordonatori au obligatia sa instiinteze si sa obtina acordul scris (utilizand Anexa 4) al 

parintilor in vederea participarii copiilor la activitatea de tip 2 din Concurs, folosirii imaginilor cu copiii 

in materialele de comunicare si/sau publicate online pentru si in numele organizatorilor, iar 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 4) 

va fi pusa la dispozitia Organizatorului, odata cu transmiterea pozelor, sub sanctiunea descalificarii 

materialelor primite care nu sunt insotite de acest acord.  

Totodata, profesorii coordonatori au obligatia de a transmite poze si inregistrari video in care sa nu se 

vada fetele minorilor. In caz contrar, organizatorii isi rezerva dreptul de a blura/ sterge respectivele 

poze.  

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 
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Campaniei, cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia, cel putin pe site-ul 

organizatorilor. Instiintarea va fi facuta public pe website-ul www.ecotic.ro, precum si pe pagina de 

Facebook Organizatia ECOTIC, si va intra in vigoare imediat dupa publicare. Participantilor le revine 

obligatia de a verifica platformele mentionate pentru a fi la curent cu eventualele modificari si noutati. 

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, precum 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 

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 si calendarul acesteia sunt: 

i. Lansarea anuntului de inscriere a scolilor – 7 octombrie 2019 

ii. Inregistrarea cererilor de inscriere a scolilor - 7 octombrie  - 27 octombrie 2019 (perioada de inscriere 

se poate prelungi pana la inscrierea unui numar de 150 de institutii de invatamant) 

iii. Participarea reprezentantilor scolilor inscrise la webinar privind etapele proiectului – 31 octombrie 

2019 

iv. Transmiterea KIT-urilor pentru profesori– 20 octombrie – 20 noiembrie 2019 

v. Pregatirea si derularea activitatilor (activitati de tip 1 si de tip 2- detalierea la Sectiunea 5) de catre 

scoli in cadrul campaniei „Scoala Ecoterrienilor” – 7 octombrie 2019 (dupa inscriere) pana pe 15 mai 

2020. 

vi. Colectare finala DEEE si DBA – 15-29 mai 2020 

vii. Evaluarea rezultatelor si selectarea castigatorilor pentru activitatea de tip 2 – 15 mai – 1 iunie 2020. 

viii. Anunt rezultate activitatea de tip 1 in perioada 1 – 30 iunie 2020. 

Incepand cu momentul inscrierii si pana la finalul proiectului scolile vor primi o data pe luna o lectie de 

educatie ecologica (ce va contine atat o parte teoretica cat si una practica) pe care vor trebuie sa o tina 

cu clasa/clasele participante in proiect si sa transmita organizatorilor fotografii/ video/ scanuri dupa 

materialele completate de elevi, unde este cazul. In baza implementarii acestor lectii, scolile vor primi 

un punctaj care va fi cumulat cu punctajul de la activitatea de colectare conform celor de mai jos. 

Aceste lectii cat si alte materiale suport vor fi transmise prin intermediul aplicatiei mobile EcoTerra pe 

care profesorii coordonatori vor trebui sa o descarce pe telefon si in cadrul careia vor trebui sa se 

inregistreze prin crearea unui user si a unei parole. Totodata, prin intermediul acestei aplicatii, 
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profesorii vor trebui sa incarce pozele/video prin care vor face dovada realizarii activitatilor de 

constientizare.  

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 minim 150 de scoli la nivel national. 

Confirmarea participarii in campanie a scolilor se va face in ordinea transmiterii formularelor de 

inscriere completate corect si complet. Daca numarul de scoli doritoare sa se inscrie in campanie va 

depasi numarul de 150, 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 online a Fisei de Inscriere - Anexei 2 din prezentul Regulament catre 

organizatori, disponibila accesand acest link. In urma primirii  acestui formular, Organizatorii vor 

confirma (telefonic si pe email) in cel mai scurt timp posibil primirea acestui formular – adica a Anexei 

2 completate; 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 email), 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 1 din 

prezentul Regulament disponibila online accesand acest link) si face si dovada ca a primit acceptul 

conducerii institutiei de invatamant pentru a participa 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 2 (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 – 7 octombrie 2019 

ii. Inregistrarea cererilor de inscriere a scolilor - 7 octombrie  - 27 octombrie 2019 (perioada de inscriere 

se poate prelungi pana la inscrierea unui numar de 150 de institutii de invatamant) 

iii. Participarea reprezentantilor scolilor inscrise la webinar privind etapele proiectului – 31 octombrie 

2019 

iv. Transmiterea KIT-urilor pentru profesori– 20 octombrie – 20 noiembrie 2019 

v. Pregatirea si derularea activitatilor (activitati de tip 1 si de tip 2- detalierea la Sectiunea 5) de catre 

scoli in cadrul campaniei „Scoala Ecoterrienilor” – 7 octombrie 2019 (dupa inscriere) pana pe 15 mai 

2020. 

vi. Colectare finala DEEE si DBA – 15-29 mai 2020 

vii. Evaluarea rezultatelor si selectarea castigatorilor pentru activitatea de tip 2 – 15 mai – 1 iunie 2020. 

viii. Anunt rezultate activitatea de tip 1 in perioada 1 – 30 iunie 2020. 

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

urmeaza: 

- 7 octombrie 2019 – 15 mai 2020- 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 2020 – 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 2020 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 in aplicatia mobila EcoTerra. 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 Organizatorilor, 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 
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Evaluarea se va face pe baza punctajului de la activitatile de constientizare realizate de profesorii 

coordonatori cumulat cu punctajul obtinut in urma activitatii de colectare de DEEE-uri si DBA-uri.  

Comisia de evaluare va nota activitatile conform grilei de notare mentionate in Anexa 3 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 constientizare 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. 

SECTIUNEA 5. DESFASURAREA ACTIVITATILOR DE CATRE PROFESORII 

COORDONATORI 
Profesorii coordonatori vor desfasura pe parcursul campaniei, conform precizarilor facute in prezentul 

Regulament, activitati de constientizare, de tipul celor enumerate mai jos, precum si colectare a DEEE 

si DBA si predarea acestor deseuri colectate catre organizatori.  

Activitatea Tip 1: Colectare DEEE si DBA 

- Colectarea DEEE si colectarea DBA prin implicarea intregii comunitati (parinti, elevi, profesori, vecini 

etc.) din care face parte scoala si predarea acestora catre organizatori. 

o Criterii de acordare a punctajului: 

1 kg de DEEE colectat = 1 pct 

1 kg de DBA colectat = 2 pct 

Activitatea Tip 2: Educatie ecologica 

Profesorii care se vor inscrie in concurs vor primi un numar de 9 lectii – 1 lectie introductiva si apoi cate 

o lectie pe luna - pe care vor trebui sa le aplice la clasa. Lectiile vor contine atat o parte teoretica cat si 

una practica, constand in exercitii, eseuri, teste grila sau alte activitati practice la alegerea profesorului. 

Prin realizarea acestor lectii si a activitatilor practice, fiecare scoala va obtine un punctaj care apoi va 

fi cumulat cu punctajul aferent realizarii activitatii de tip 1, respectiv colectarea de DEEE-uri si DBA-uri.  

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 2020. Fiecare scoala inscrisa in campanie si care a efectuat activitati de tipul 

2 va fi evaluata luand in considerare criterile din Anexa 3 a prezentului Regulament. 

Scolile castigatoare vor fi desemnate in urma cumularii punctajelor aferente activitatilor de tip 1 si tip 

2.  Modalitatea de punctare se regaseste la sectiunea 6.  

Activitate tip 3: Dezvoltarea responsabilitatii sociale si a empatiei 

In urma colectarii DEEE&DBA de catre scolile inscrise in programul “SCOALA  ECOTERRIENILOR”, prin 

reconditionarea si pregatirea pentru reutilizare a echipamentelor colectate, o scoala dintr-o zona 

defavorizata sau un centru de plasament vor fi dotate cu echipamente IT (laptopuri si PC 

reconditionate) 



SECTIUNEA 6: PREMIEREA 
 

SECTIUNEA 6.A: CATEGORII DE PREMII 
Se vor acorda 13 premii: 

• Locul 1 = 2500 euro- voucher de cumparaturi produse electronice 

• Locul 2 = 1500 euro- voucher de cumparaturi produse electronice 

• Locul 3 = 1000 euro- voucher de cumparaturi produse electronice 

• Mentiunea 1-5 = 500 euro- voucher de cumparaturi produse electronice 

• Mentiunea 6-10 = 300 euro- voucher de cumparaturi produse electronice 

Calificare si criterii de acordare premii: 

Primele 13 scoli ce au obtinut cel mai mare punctaj in urma realizarii activitatiilor expuse la sectiunea 

5.  

 Mecanism: Componenta 1 + Componenta 2 si care au acumulat: 

minim 20 pct din realizarea activitatilor din cadrul celor 9 lectii  de la Activitate tip 2 

minim 500 pct din realizarea colectarii cantitatii echivalente de kg de DEEE& DBA  conform 

Activitate tip  1 

Nota :In cazul in care criteriile de mai sus nu vor fi indeplinite, valoarea premiilor neacordate va fi 

donata pentru sustinerea cauzei mentionate la componenta nr. 3 din mecanism.  

Se va acorda un singur card valoric per scoala, la finalul campaniei in functie de cantitatea de DEEE si 

DBA predata. La primirea cardurilor scolile castigatoare vor primi instructiuni de utilizarea ale acestora. 

In vederea dovedirii realizarii lectiilor si activitatilor practice, profesorul coordonator va transmite poze 

si/sau, inregistrari video, poze/scanuri dupa teste, eseurile etc. ale elevilor care au participat la 

activitate.  

Conform Regulamentului, prin transmiterea pozelor, listei de prezenta si a inregistrarilor video se 

transmit automat si drepturile de utilizare a inregistrarii/ pozelor, 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 imaginile si inregistrarile video cu elevii implicati in campanie, precum si lucrarile realizate 

este singurul responsabil sa se asigure ca au fost obtinute aceste drepturi in scopul transmiterii catre 

Organizatori si va confirma acest lucru in scris odata cu transmiterea materialelor, sub sanctiunea 

descalificarii. 

Acordarea punctajului in cazul lectiilor de constientizare se va face dupa cum urmeaza: 

Transmiterea de poze, inregistrari video, poze/scanuri dupa teste, eseurile care sa dovedeasca 

realizarea respectivei lectii.  

In functie de activitatea practica din fiecare lectie se va acorda un punctaj de la 1 la 5 in functie de 

urmatoarele criterii: 



o Creativitatea/originalitatea din modul de rezolvare al /a activitatiilor propuse  si al/a celor 
suplimentare 
o Implicarea si efectele din moduul de aplicare al activitatiilor propuse  si al/a celor suplimentare  
o Coerenta si claritatea materialelor transmise 
o Aspectul  educativ din mesajul materialelor transmise 

La finalul fiecarei lectii vor fi trecute criteriile in baza carora se va acorda punctajul aferent realizarii 

activitatilor.  

SECTIUNEA 6.B. CONDITII DE PREMIERE 
1. Premiile vor fi acordate de catre Vodafone Romania in calitate de sponsor al proiectului.  

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

care nu respecta sau nu intrunesc intocmai cerintele Regulamentului. 

3. Rezultatele concursului nu pot fi contestate decat pentru erori materiale sau lipsa luarii in 

consideratie a unor documente care de fapt sunt corect si complet depuse, care pot fi completate in 

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

admisibile. 

4. Impozitul pe premiile oferite de Organizatori scolilor participante este suportat de Organizatori, 

conform dispozitiilor legale in vigoare. 

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

valoric. 

SECTIUNEA 6.C. MEMBRII COMISIEI DE EVALUARE 
Componenta comisiei de evaluare va fi anuntata la o data ulteriora pe site-ul www.ecotic.ro. De 

principiu, membrii comisiei sunt formați din echipa ECOTIC, sponsori si alti parteneri precum Ministerul 

Mediului, Ministerul Invatamantului etc., acestia urmand a fi anuntati pe site-ul ecotic.ro inainte de 

inceperea evaluarii.  

SECTIUNEA 7. INCETAREA / INTRERUPEREA CONCURSULUI 
7.1. Campania, in oricare din etapele sale, poate inceta inainte de luna iunie 2020 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 2020 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. LITIGII 
8.1 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. 
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SECTIUNEA 9. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL. 

INFORMARE CU PRIVIRE LA DATELE PERSONALE PRELUCRATE SI 

DREPTURI  
9.1 Prin participarea la Campanie, participantii inteleg si nu formuleaza obiectiuni 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: 

• organizarea si desfasurarea Campaniei; 

• prezentarea publică, popularizarea și promovarea Campaniei; 

• realizarea de rapoarte statistice 

9.2 Dorim sa va asiguram ca Organizatorul respecta strict legislatia privind protectia datelor cu caracter 

personal, Regulamentul General privind Protectia Datelor nr. 679/2016 si legislatia conexa si ca luam 

toate masurile pentru aplicarea practica a principiilor de legalitate, transparenta, minimizare si 

securitate a prelucrarii datelor dvs. cu caracter personal.  

9.3 In Anexa 1 se gaseste Nota de informare aferenta prelucrarii datelor cu caracter personal. 

9.4 Operatorii datelor cu caracter personal sunt Asociatia ECOTIC cu sediul in Bucuresti, str. 

Turturelelor, nr. 48, sector 3 si sediul de corespondenta in Splaiul Unirii nr.86, et 4, sector 4, telefon 

031 805 57 43, adresa de e-mail office@ecotic.ro, ECOTIC BAT SRL  cu sediul social si sediul de 

corespondenta: Bucuresti, Splaiul Unirii nr.86, etajul 4, Camera 6, Sector 4, telefon 031 805 57 43, 

adresa de e-mail office@ecotic.ro. 

Operatorii imputernicesc pe SC The Mansion Advertising SRL, cu punct de lucru si adresa de 

corespondenta in Str. Nikolai Gogol nr 1A, etaj 2, ap. 4, Sector 1, Bucuresti, si sediul social in str. Calea 

Mosilor nr. 217, bl. 23 sc. A, ap. 23 Sector 2, Bucuresti, avand numar de ordine in Registrul Comertului 

J40/15281/09.09.2008, cod unic de inregistrare RO24438297, adresa de email 

contact@themansionadv.com pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, constând, după caz, în 

nume, prenume, localitate, telefon, adresa, email, imagini statice si/sau dinamice, in vederea 

implementarii proiectului conform prezentului regulament.  

In calitate de imputernicit al Ecotic si ECOTIC BAT, The Mansion Advertising va administra aplicatii 

mobile de pe care va colecta urmatoarele date cu caracter personal: 

Nume, localitate, numar de telefon, adresa, email, imagini foto si video 

Aceste date sunt colectate si procesate in scop de marketing si pentru informarea utilizatorilor, doar 

conform scopurilor definite de catre Organizatori in calitate de operatori. The Mansion Advertising nu 

colecteaza, pastreaza si nu prelucreaza in nicio alta modalitate datele obtinute in cadrul campaniei in 

niciun alt scop decat cele fixate de catre Organizatori si explicate in cadrul prezentului Regulament. 

 

In cadrul mecanismului de logare a utilizatorilor, acestia isi vor da acordul explicit pentru procesarea 

datelor cu caracter personal, in scopurile mentionat in regulament. 
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Datele cu caracter personal sunt stocate in format electronic, si vor fi trimise Organizatorului, fara a fi 

pastrate in aplicatie sau in orice alta modalitate de către The Mansion Advertising dupa terminarea 

perioadei de desfasurare a campaniei/proiectului, asa cum este mentionata in regulament. 

Computerele pe care sunt stocate datele sunt protejate cu parola si cu sistem anti-virus. Prelucrarea 

se efectueaza numai in cadrul UE/SEE. The Mansion Advertising poate subcontracta anumite activitati 

tehnice legate de dezvoltarea aplicatiilor mobile utilizate in campanie, asigurandu-se de fiecare data 

ca prelucrarile nu depasesc granitele UE/SEE, precum si ca toate standardele agreate cu operatorii 

ECOTIC si ECOTIC BAT prin contract si principiile enuntate in prezentul Regulament se regasesc in 

acordurile de subcontractare. 

La terminarea perioadei de desfasurare a campaniei, The Mansion Advertising asigura stergerea sau 

distrugerea tuturor datelor care pot fi sterse si a mediilor electronice (de ex. notebook-uri si laptop-

uri, hard discuri, CD-uri, DVD-uri, stick-uri USB, benzi, discuri, cartele de memorie etc.) dupa incheierea 

serviciilor de prelucrare agreate prin contract/ pentru care a fost imputernicit.9.5 Datele de contact 

ale responsabilului cu protecția datelor din cadrul ECOTIC sunt dpo@ecotic.ro. Orice cereri referitoare 

la datele dvs. personale prelucrate de ECOTIC ca parte a acestei Campanii vor fi transmise la aceasta 

adresa de email.  

9.6 Prelucram aceste date pentru executarea prezentului Regulament sau, dupa caz, in conformitate 

cu consimtamantul dvs. exprimat conform formularului de consimtamant, exclusiv pentru scopul 

derulării Campaniei și al identificării câștigătorilor din cadrul Campaniei. Nu vom folosi datele dvs. 

pentru niciun fel de ofertă sau campanie ulterioara.  

9.7 ECOTIC nu va transfera datele dvs. colectate în această campanie către nicio altă țară sau 

organizație internațională.  

9.8 Datele personale colectate în campanie se vor păstra pana la 1 iulie 2021 dupa care vor fi distruse 

electronic (stergere date), daca intre timp dumneavoastra nu va veti da acordul expres prin intermediul 

unui formular trimis de ECOTIC ca datele dumnevoastra sa fie retinute pentru viitoare comunicare 

legate de Scoala Ecoterrienilor (anunt privind lansarea proiectului, anunt privind posibilitatea inscrierii 

in concurs etc) si alte proiecte de interes (impaduriri, Gala Premiilor pentru un Mediu Curat).  

9.9 Dumneavoastra aveti dreptul de ne a solicita, în ceea ce privește datele cu caracter personal 

referitoare la dvs., accesul la acestea, rectificarea sau ștergerea acestora sau restricționarea prelucrării 

sau dreptul de a se opune prelucrării, precum și a dreptul la portabilitatea datelor. Aveți de asemenea 

dreptul de a retrage consimțământul acordat pentru prelucrarea datelor personale în orice moment. 

Din păcate, într-un astfel de caz nu veți mai putea participa la Proiect, având în vedere că nu am putea 

să vă identificăm și să vă contactăm pentru realizarea activitatilor din cadrul proiectului. Vă puteți 

exercita oricare din aceste drepturi contactând persoana responsabilă cu protecția datelor în cadrul 

ECOTIC la dpo@ecotic.ro.  

9.10 În cazul în care considerați că legislația în vigoare privind protecția datelor cu caracter personal 

nu este respectată în cadrul acestei prelucrări, aveți dreptul de a depune o plângere în fața Autorității 

Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (www.dataprotection.ro).  

9.11 Nu aplicăm niciun proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri, în prelucrarea 

datelor dvs. 

 



SECTIUNEA 10. REGULAMENTUL 
10.1 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 12 (douaspreze) pagini, inclusiv Cuprinsul, la care se 

adauga Anexele.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa 1 

FORMULAR DE INSCRIERE Campanie (disponibil pe website-ul www.ecotic.ro la acest link) 

„Scoala Ecoterrienilor” 

2019 - 2020 

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 editiile anterioare ale 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. 

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 invatamant a desemnat profesorul coordonator 

mentionat in cadrul formularului. 

• Prin prezenta confirm că am citit Informarea cu privire la prelucrarea datelor mele cu caracter 

personal și inteleg  ca prelucrarea datelor mele personale (nume, prenume, email si telefon) 

este strict necesara pentru inscrierea si participarea la competitie, conform Regulamentului, 

care este acordul partilor (eu, pe de o parte, ECOTIC si ECOTIC BAT, pe de alta parte). Înțeleg 

https://www.ecotic.ro/informare/


că, în cazul în care nu doresc ca ECOTIC sa imi prelucreze datele cu caracter personal, pot sa 

nu bifez acest camp, iar acest formular nu va transmite datele mele către ASOCIATIA ECOTIC 

si ECOTIC BAT și nu voi putea fi inscris in competitia Scoala Ecoterrienilor, relatia contractuala 

dintre parti neputandu-se incheia. 

• Confirm ca in cazul in care proiectul inscris include imagini cu persoane (majore sau minore), 

acestea si-au dat consimtamantul expres, direct sau prin reprezentantul legal, pentru utilizarea 

imaginilor de catre Organizator, consimtamant care va fi pus la dispozitia ECOTIC odata cu 

depunerea materialului. In cazul in care nu exista consimtamant, acest material nu poate fi 

depus sau , daca este depus, va fi descalificat, iar ECOTIC il va sterge. 

• Consimt pentru pastrarea datelor personale in baza de date a ASOCIATIEI ECOTIC pentru o 

perioada de maxim 5 ani cu scopul de a primi materiale informative pe tema protectiei mediului 

si invitatie de inscriere la editia urmatoare a proiectului sau la alte proiecte pe tema protectiei 

mediului 

 

NOTA DE INFORMARE 

Cine suntem 

Operatorii datelor cu caracter personal sunt Asociatia ECOTIC cu sediul in Bucuresti, str. Turturelelor, 

nr. 48, sector 3 si sediul de corespondenta in Splaiul Unirii nr.86, et 4, sector 4, telefon 031 805 57 43, 

adresa de e-mail office@ecotic.ro, ECOTIC BAT SRL  cu sediul social si sediul de corespondenta: 

Bucuresti, Splaiul Unirii nr.86, etajul 4, Camera 6, Sector 4, telefon 031 805 57 43, adresa de e-mail 

office@ecotic.ro. 

Operatorii imputernicesc pe SC The Mansion Advertising SRL, cu punct de lucru si adresa de 

corespondenta in Str. Nikolai Gogol nr 1A, etaj 2, ap. 4, Sector 1, Bucuresti, si sediul social in str. Calea 

Mosilor nr. 217, bl. 23 sc. A, ap. 23 Sector 2, Bucuresti, avand numar de ordine in Registrul Comertului 

J40/15281/09.09.2008, cod unic de inregistrare RO24438297, adresa de email 

contact@themansionadv.com pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, constând, după caz, în 

nume, prenume, localitate, telefon, adresa, email, imagini statice si/sau dinamice, in vederea 

implementarii proiectului conform prezentului regulament.  

In calitate de imputernicit al Ecotic si ECOTIC BAT, The Mansion Advertising va administra aplicatii 

mobile de pe care va colecta urmatoarele date cu caracter personal: 

Nume, localitate, numar de telefon, adresa, email, imagini foto si video 

Aceste date sunt colectate si procesate in scop de marketing si pentru informarea utilizatorilor, doar 

conform scopurilor definite de catre Organizatori in calitate de operatori. The Mansion Advertising nu 

colecteaza, pastreaza si nu prelucreaza in nicio alta modalitate datele obtinute in cadrul campaniei in 

niciun alt scop decat cele fixate de catre Organizatori si explicate in cadrul prezentului Regulament. 

 

In cadrul mecanismului de logare a utilizatorilor, acestia isi vor da acordul explicit pentru procesarea 

datelor cu caracter personal, pentru fiecare din scopurile mentionate in regulament. 
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Datele cu caracter personal sunt stocate in format electronic, si vor fi trimise Organizatorului, fara a fi 

pastrate in aplicatie sau in orice alta modalitate de către The Mansion Advertising dupa terminarea 

perioadei de desfasurare a campaniei/proiectului, asa cum este mentionata in regulament. 

Computerele pe care sunt stocate datele sunt protejate cu parola si cu sistem anti-virus. Prelucrarea 

se efectueaza numai in cadrul UE/SEE. The Mansion Advertising poate subcontracta anumite activitati 

tehnice legate de dezvoltarea aplicatiilor mobile utilizate in campanie, asigurandu-se de fiecare data 

ca prelucrarile nu depasesc granitele UE/SEE, precum si ca toate standardele agreate cu operatorii 

ECOTIC si ECOTIC BAT prin contract si principiile enuntate in prezentul Regulament se regasesc in 

acordurile de subcontractare. 

La terminarea perioadei de desfasurare a campaniei, The Mansion Advertising asigura stergerea sau 

distrugerea tuturor datelor care pot fi sterse si a mediilor electronice (de ex. notebook-uri si laptop-

uri, hard discuri, CD-uri, DVD-uri, stick-uri USB, benzi, discuri, cartele de memorie etc.) dupa incheierea 

serviciilor de prelucrare agreate prin contract/ pentru care a fost imputernicit. 

 

Operatorii datelor cu caracter personal, in calitate de operatori asociati, colectează date atunci cand 

completati formularul de inscriere in cadrul proiectului Scoala Ecoterrienilor, la primirea materialelor 

ce dovedesc realizarea activitatilor proiectului (materiale foto/video, scanuri), la completarea 

formularului de preluare DEEE si DBA. 

 

 Scopurile și temeiul prelucrării datelor dvs. cu caracter personal 

ASOCIATIA ECOTIC prelucrează datele dvs. oferite in cadrul inscrierii in si derularii proiectului Scoala 

Ecoterrienilor  pentru aducerea la indeplinire a prezentului Regulament. 

In cazul profesorilor coordonatori prelucram urmatoarele date: nume, prenume, adresa de email, 

telefon, adresa de la care se va face ridicarea DEEE-urilor si DBA-urilor colectate, materiale foto si/sau 

video. 

 In cazul profesorilor participanti prelucram urmatoarele date: nume, prenume, adresa de email, 

telefon, adresa de la care se va face ridicarea DEEE-urilor si DBA-urilor colectate, materiale foto si/sau 

video. 

In cazul elevilor prelucram urmatoarele date: nume, prenume, adresa de email, telefon, adresa de la 

care se va face ridicarea DEEE-urilor si DBA-urilor colectate, materiale foto si/sau video. 

 

Prelucram datele profesorilor coordonatori ...  conform temeiului contractual (Regulamentul fiind 

contractul dintre parti, acceptat prin inscrierea in campanie), conform interesului legitim pe care il 

avem de a demonstra modul in care derulam campania si a dovedi colectarile de deseuri in campanie, 

precum si conform consimtamantului explicit colectat prin Declaratia de consimtamant pentru 

utilizarea imaginilor statice si dinamice Anexa 4 la prezentul regulament in urmatoarele scopuri: 

derularea proiectului, pastrarea comunicarii in cadrul proiectului, colectarea de DEEE si DBA conform 

prezentului regulament, promovarea campaniei pe paginile de Facebook Ecoterrianul si Asociatia 

ECOTIC,  verificarea realizarii activitatilor stipulate in proiect.  



Prelucram datele profesorilor participanti ...  conform temeiului contractual (Regulamentul fiind 

contractul dintre parti, acceptat prin inscrierea in campanie), conform interesului legitim pe care il 

avem de a demonstra modul in care derulam campania si a dovedi colectarile de deseuri in campanie, 

precum si conform consimtamantului explicit colectat prin Declaratia de consimtamant pentru 

utilizarea imaginilor statice si dinamice Anexa 4 la prezentul regulament in urmatoarele scopuri: 

derularea proiectului, pastrarea comunicarii in cadrul proiectului, colectarea de DEEE si DBA conform 

prezentului regulament, promovarea campaniei,  verificarea realizarii activitatilor stipulate in proiect.  

Prelucram datele elevilor participanti conform consimtamantului explicit colectat prin Declaratia de 

consimtamant pentru utilizarea datelor personale, inclusiv a imaginilor statice si dinamice -  anexa 5 la 

prezentul regulament, in urmatoarele scopuri: derularea proiectului, colectarea de DEEE si DBA 

conform prezentului regulament, promovarea campaniei pe paginile de Facebook Ecoterrianul si 

Asociatia ECOTIC, verificarea realizarii activitatilor stipulate in proiect.  

 

Datele dvs. nu fac obiectul unui unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri. 

 

Cui si unde transmitem datele dvs. cu caracter personal 

Este posibil să transmitem datele dvs. cu caracter personal colectate prin acest formular către entități, 

operatori autorizati pentru colectarea DEEE/DBA, The Mansion Advertising, agentie ce lucreaza pentru 

ECOTIC  in vederea bunei implementari a proiectului.  

Datele dvs. nu sunt transferate către țări terțe sau organizații internaționale. 

 

Pentru ce perioadă prelucrăm datele dvs. colectate prin acest formular 

Păstrăm datele dvs. strict pentru o perioada de 5 ani de la data inceperii proiectului in vederea 

implementarii acestuia, soluționării solicitării dvs. de colectare a DEEE si DBA conform OM 578/2006, 

precum si in scopul dovedirii implementarii sale dupa finalizare acestuia.  

 

Ce drepturi aveți 

Vă puteți exercita oricând dreptul de acces, rectificare sau ștergere a datelor, de a restricționa 

prelucrarea sau de a obiecta la prelucrare, dreptul la portabilitate, precum și dreptul de a nu fi supus 

unei decizii automate. 

De asemenea, vă puteți retrage consimțământul, caz în care vom înceta de îndată prelucrarea datelor 

dvs. cu caracter personal in cazul in care prelucrarea se bazeaza pe consimtamant. Aceasta va duce la 

excluderea dumnevoastra sau a materialelor pentru care va retrageti consimtamantul din cadrul 

proiectului, nemaivand posibilitatea de a conta pentru punctaj.  

În vederea exercitării acestor drepturi, vă puteți adresa Operatorilor la urmatoarea adresa 

dpo@ecotic.ro. 

De asemenea, cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal aveți dreptul de a 

formula o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal 

(www.dataprotection.ro). 



 

Pentru mai multe detalii 

Vă rugăm să citiți Politica de confidențialitate și de prelucrare a datelor cu caracter personal a 

subscrisei, afișată aici. 
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Anexa 2 

 

 

 

Dimensiunile recipientelor de colectare sunt dupa cum urmeaza:  

Recipient colectare DEEE-uri: 80 cm inaltime, 30x 30 cm baza 

Recipient colectare lampi si neoane: 80 cm inaltime, 30x 30 cm baza 

Recipient colectare baterii si acumulatori uzati: 60 cm inaltime, 23x23 cm baza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa 3 – Evaluare Activitati de tip 2 

• Pentru realizarea acestor lectii si a activitatiilor propuse in cadrul lor, fiecare scoala poate  

obtine un punctaj (minim 1 punct – maxim 5 puncte/activitate/lectie).  

• Pentru realizarea din proprie initiativa de  alte activitiati (suplimentare) fata de cele propuse 

in cadrul lectiilor, dar in concordanta cu mesajul acestora, fiecare scoala poate obtine un punctaj 

(mimim 1 punct – maxim 3 puncte/activitate/lectie). 

 

• Criterii de acordare a punctajului : 

o Creativitatea/originalitatea din modul de rezolvare al /a activitatiilor propuse  si al/a celor 

suplimentare 

o Implicarea si efectele din modul de aplicare al activitatiilor propuse  si al/a celor suplimentare  

o Coerenta si claritatea materialelor transmise 

o Aspectul  educativ din mesajul materialelor transmise 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa 4 

 

Declarație de consimțământ pentru utilizarea de date personale si 

imagini – profesori si alți adulți participanți 

 

 

Subsemnatul ................................................, profesor la Scoala .............................................................., 

din .......................................................  

Sunt de acord cu utilizarea de către Asociatia ECOTIC, cu sediul in Bucuresti, str Turturelelor, nr. 48, 

sector 3 si sediul de corespondenta in Splaiul Unirii, nr. 86, et. 4, sector 4, Cod de inregistrare fiscala 

RO18870966, email al responsabilului pentru protecția datelor dpo@ecotic.ro si de catre ECOTIC BAT  

, cu sediul în Bucuresti, Splaiul Unirii nr 86, Sector 4, CUI 27929841, inregistrata la ORC sub nr. 

J40/584/2011, email al responsabilului pentru protecția datelor dpo@ecotic.ro în calitate de Operatori 

(denumite in mod colectiv „ECOTIC”) si de catre S.C. THE MANSION ADVERTISING S.R.L., cu punct de 

lucru si adresa de corespondenta in Str. Nikolai Gogol nr 1A, etaj 2, ap. 4, Sector 1, Bucuresti, si sediul 

social in str. Calea Mosilor nr. 217, bl. 23 sc. A, ap. 23 Sector 2, Bucuresti, avand numar de ordine in 

Registrul Comertului J40/15281/09.09.2008, cod unic de inregistrare RO24438297, adresa de email 

contact@themansionadv.com in calitate de imputernicita urmatoarelor date: imagini statice si 

dinamice, voce, inregistrari video si/sau audio in care apar ., pentru a realiza si a dovedi realizarea 

activitatilor din cadrul proiectului  Scoala Ecoterrienilor, editia 2019-2020 si desfasurata conform 

Regulamentului disponibil pe www.ecotic.ro. 

Sunt de acord cu utilizarea de către ECOTIC a imaginilor pentru evaluarea activitatii de constientizare 

cu privire la protectia mediului si colectarea selectiva realizata de scoala, pentru promovarea 

proiectului Scoala Ecoterrienilor, prin postări pe website-ul ecotic.ro si educatie.ecotic.ro, pe paginile 

de Facebook ale organizației unde vor ramane timp de 5 ani– Organizatia ECOTIC si Ecoterrianul 

(Facebook decizand cum pastreaza datele postate, in calitate de operator independent) și in cadrul 

materialelor  de prezentare a activității Organizatorilor campaniei (de tip retrospectiva sau newsletter). 

Dupa expirarea perioadei de 5 ani, aceste postari vor fi arhivate, urmand a ramane in posesia ECOTIC.  

Datele nu sunt folosite pentru niciun fel de ofertă ulterioara, iar ECOTIC nu va transfera datele 
colectate în această campanie către nicio altă țară sau organizație internațională din afara UE/SEE. 
Datele pot fi transmise catre parteneri contractuali ai ECOTIC care au legatura cu derularea campaniei 
(de pilda, agentii de media si de organizare evenimente etc.). Nu aplicăm niciun proces decizional 
automatizat incluzând crearea de profiluri, în prelucrarea datelor. Datele vor fi păstrate vreme de 5 ani 
după finalizarea proiectului. 

Dumneavoastră aveți dreptul de ne a solicita, în ceea ce privește datele cu caracter personal 

menționate mai sus, accesul la acestea, rectificarea sau ștergerea acestora sau restricționarea 

prelucrării sau dreptul de a se opune prelucrării, precum și a dreptul la portabilitatea datelor. Aveți de 

asemenea dreptul de a retrage consimțământul acordat pentru prelucrarea datelor personale în orice 

moment, caz in care activitățile dovedite prin prelucrarea datelor respective, parte din Campanie, vor 

fi descalificate din Campanie. Vă puteți exercita oricare din aceste drepturi contactând persoana 

responsabilă cu protecția datelor în cadrul ECOTIC la dpo@ecotic.ro. Aveți dreptul de a depune o 

mailto:dpo@ecotic.ro
mailto:dpo@ecotic.ro
mailto:contact@themansionadv.com
http://www.ecotic.ro/


plângere în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal 

(www.dataprotection.ro).  

 

In cazul in care retragerea consimțământului intervine după terminarea Campaniei, vom înceta de 

îndată utilizarea publica/postarea datelor si vom șterge sau anonimiza datele, rămânând doar cele 

strict necesare pentru dovedirea derulării activității, conform interesului nostru legitim. 

 

 

 

Data  

Nume Prenume 

Localitate 

Semnatura 
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Anexa 5 

 

Declarație de consimțământ pentru utilizarea de date personale si 

imagini - minori 

 

Subsemnatul ................................................, parinte/ tutore al 

.............................................................................................., elev la Scoala 

.............................................................., din .......................................................  

Sunt de acord cu utilizarea de către Asociatia ECOTIC, cu sediul in Bucuresti, str Turturelelor, nr. 48, 

sector 3 si sediul de corespondenta in Splaiul Unirii, nr. 86, et. 4, sector 4, Cod de inregistrare fiscala 

RO18870966, email al responsabilului pentru protecția datelor dpo@ecotic.ro si de catre ECOTIC BAT  

, cu sediul în Bucuresti, Splaiul Unirii nr 86, Sector 4, CUI 27929841, inregistrata la ORC sub nr. 

J40/584/2011, email al responsabilului pentru protecția datelor dpo@ecotic.ro în calitate de Operatori 

(denumite in mod colectiv „ECOTIC”) si de catre S.C. THE MANSION ADVERTISING S.R.L., cu punct de 

lucru si adresa de corespondenta in Str. Nikolai Gogol nr 1A, etaj 2, ap. 4, Sector 1, Bucuresti, si sediul 

social in str. Calea Mosilor nr. 217, bl. 23 sc. A, ap. 23 Sector 2, Bucuresti, avand numar de ordine in 

Registrul Comertului J40/15281/09.09.2008, cod unic de inregistrare RO24438297, adresa de email 

contact@themansionadv.com in calitate de imputernicit 

 

a urmatoarelor date ale ......................................................  (numele minorului): nume si prenume, 

clasa, scoala, lucrari practice neanonimizate, imagini statice si dinamice, voce, inregistrari video si/sau 

audio in care apare........................................................................................... (numele minorului), 

pentru a realiza si a dovedi realizarea activitatilor din cadrul proiectului  Scoala Ecoterrienilor, editia 

2019-2020 si desfasurata conform Regulamentului disponibil pe www.ecotic.ro. 

Sunt de acord cu utilizarea de către ECOTIC a imaginilor pentru evaluarea activitatii de constientizare 

cu privire la protectia mediului si colectarea selectiva realizata de scoala, pentru promovarea 

proiectului Scoala Ecoterrienilor, prin postări pe website-ul ecotic.ro si educatie.ecotic.ro, pe paginile 

de Facebook ale organizației (Facebook decizand cum pastreaza datele postate, in calitate de operator 

independent) unde vor ramane timp de 5 ani– Organizatia ECOTIC si Ecoterrianul (Facebook decizand 

cum pastreaza datele postate, in calitate de operator independent) și in cadrul materialelor  de 

prezentare a activității Organizatorilor campaniei (de tip retrospectiva sau newsletter). Dupa expirarea 

perioadei de 5 ani, aceste postari vor fi arhivate, urmand a ramane in posesia ECOTIC.   

Datele nu sunt folosite pentru niciun fel de ofertă ulterioara, iar ECOTIC nu va transfera datele 
colectate în această campanie către nicio altă țară sau organizație internațională din afara UE/SEE. 
Datele pot fi transmise catre parteneri contractuali ai ECOTIC care au legatura cu derularea campaniei 
(de pilda, agentii de media si de organizare evenimente etc.). Nu aplicăm niciun proces decizional 
automatizat incluzând crearea de profiluri, în prelucrarea datelor. Datele vor fi păstrate vreme de 5 ani 
după finalizarea proiectului. 

Dumneavoastra aveti dreptul de ne a solicita, în ceea ce privește datele cu caracter personal referitoare 

la minorul pe care il reprezentati legal, accesul la acestea, rectificarea sau ștergerea acestora sau 

restricționarea prelucrării sau dreptul de a se opune prelucrării, precum și a dreptul la portabilitatea 

mailto:dpo@ecotic.ro
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datelor. Aveți de asemenea dreptul de a retrage consimțământul acordat pentru prelucrarea datelor 

personale în orice moment, caz in care activitatile dovedite prin prelucrarea datelor respective, parte 

din Campanie, vor fi descalificate din Campanie. Vă puteți exercita oricare din aceste drepturi 

contactând persoana responsabilă cu protecția datelor în cadrul ECOTIC la dpo@ecotic.ro. Aveți 

dreptul de a depune o plângere în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu 

Caracter Personal (www.dataprotection.ro).  

In cazul in care retragerea consimtamantului intervine dupa terminarea Campaniei, vom inceta de 

indata utilizarea publica/postarea datelor si vom sterge sau anonimiza toate datele, ramanand doar 

cele strict necesare pentru dovedirea derularii activitatii, conform interesului nostru legitim. 

 

Data  

 

Nume Prenume 

Localitate 

Semnatura 

 


