
Regulament al campaniei de colectare si constientizare a deseurilor de surse 
de iluminat (becuri si neoane)  

“FACI ORDINE ACASA SI UN BINE PENTRU CASA NOASTRA” 
 

Art. 1 Organizatorul 

ASOCIATIA ECOTIC cu sediul in Bucuresti,  Str. Turturelelor nr. 48, Sector 3, adresa de corespondenta 
in Bucuresti, Splaiul Unirii, nr. 86, et. 4, Sector 4, CIF RO 18870966, cont RO77 BUCU 2020 0144 2511 
RO01, deschis la Alpha Bank suc. Vacaresti, TEL/ FAX 031 8055742/743, adresa de email 
logistica@ecotic.ro, reprezentat prin Director General, Dl. Dragos Calugaru - denumita in continuare  
ORGANIZATORUL, 

Organizeaza in perioada 1 ianuarie 2022-31 decembrie 2023 campania de constientizare si colectare 
deseuri de surse de lumina (becuri si neoane) “FACI ORDINE ACASA SI UN BINE PENTRU CASA 
NOASTRA” denumita in cele ce urmeaza “Campania”. Aceasta este o campanie de informare si 
constientizare a populatiei cu privire la avantajele reciclarii selective a deseurilor de surse de lumina 
si totodata de stimulare a colectarii propriu-zise a respectivelor deseuri. Campanie se desfasoara in 
parteneriat cu BRICOSTORE ROMANIA S.A., cu sediul social situat in Calea Giulesti nr. 1-3, etaj 2, 
Sector 6, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/9990/2001, cod de inregistrare 
fiscala RO 14328360 
Art. 2 Durata Campaniei si aria de desfasurare 

2.1 Campania de constientizare si colectare  “FACI ORDINE ACASA SI UN BINE PENTRU CASA 
NOASTRA” se desfasoara la nivel national, in locatiile BRICOSTORE ROMANIA S.A mentionate la 
Anexa 1 a prezentului regulament pe teritoriul Romaniei, in perioada 1 ianuarie 2023-31 decembrie 
2023, si se adreseaza persoanelor fizice de pe teritoriul Romaniei astfel cum sunt definite in Art. 3 
(“Participantii”). 
2.2 Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica/completa si/sau schimba prezentul Regulament, 
precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta desfasurarea Campaniei, cu conditia instiintarii 
prealabile a Participantilor cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia, prin 
publicarea modificarilor pe site-ul www.ecotic.ro. 

 

Art. 3 Dreptul de participare 

3.1 Campania se adreseaza tuturor persoanelor fizice, cu varsta de peste 18 ani, avand 
domiciliul/rezidenta pe teritoriul Romaniei, care participa la actiunile de colectare deseuri de 
echipamente de iluminat din categoriile descrise la art. 5.1. (surse de lumina =becuri economice de 
toate tipurile, brandurile si dimensiunile; surse LED retrofit; tuburi fluorescente (neoane) de toate 
tipurile, marcile si dimensiunile ) desfasurate de Organizator prin intermediul sistemelor de colectare 
si care adera la prevederile prezentului Regulament si la mecanismul de desfasurare a Campaniei 
(denumiti in cele ce urmeaza „Participantii”). Nu sunt eligibili a participa la Campanie angajatii 
Organizatorului, rudele si afinii acestora pana la gradul IV inclusiv. Organizatorul isi rezerva dreptul de 
a lua toate masurile pentru a preveni inscrierea in Campanie a persoanelor care nu respecta conditiile 
de mai sus. Daca sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii 
in cadrul Campaniei, incalcand prevederile prezentului Regulament, Organizatorul are dreptul de a 
cere restituirea premiilor astfel castigate si de a actiona in instanta respectivele persoane, atat prin 
actiuni civile, cat si prin plangeri penale, in vederea tragerii la raspundere si recuperarii prejudiciilor 
cauzate. Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula orice participare la Campanie ce se efectueaza 
prin incalcarea prezentului Regulament si de a refuza acordarea premiilor in cazul constatarii unor 
asemenea situatii.  
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3.2 Participarea la aceasta Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si 
neechivoca a prezentului Regulament, regulament care va fi publicat pe pagina de internet 
www.ecotic.ro. Campania va putea fi intrerupta in caz de forta majora sau printr-o decizie a 
Organizatorului, dar nu fara a anunta Participantii, cel putin prin publicarea pe pagina de internet 
www.ecotic.ro. 

Art. 4 Scopul Campaniei 

Campania urmareste informarea si constientizarea Participantilor cu privire la importanta colectarii 
separate a deseurilor de echipamente de iluminat definite la art. 5.1. Campania de constientizare 
include, pe langa latura informativ – educativa, si o componenta practica, aceea de a 
colectare/reciclare a deseurilor de surse de iluminat si recompensarea activitatii Participantilor legata 
de colectarea si predarea acestora. Campania reprezinta un mijloc eficient de atingere a obiectivelor 
de constientizare, informare si educare a Participantilor si de colectare a deseurilor. 

 

Art. 5 Mecanismul de desfasurare a Campaniei 

5.1. Deseurile de surse de iluminat care fac obiectul Campaniei sunt produse intregi, nesparte, din 
categoriile:  

• becuri economice de toate tipurile, brandurile si dimensiunile;  

• surse LED retrofit;  

• tuburi fluorescente (neoane) de toate tipurile, marcile si dimensiunile. 

5.2 Deseurile predate de catre Participanti vor fi numarate de catre angatul BRICOSTORE ROMANIA 
S.A si depozitate separat in recipientele puse la dispozitie de catre Organizator, ECOTIC. 

5.3 Pentru participarea la Campanie este necesara indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:  

- persoana sa aiba drept de participare, conform Art. 3 din prezentul Regulament;  

- persoana sa predea, in conformitate cu dispozitiile 6.1 de mai jos, minim 5 (cinci) bucati sau minim 
30 (treizeci) bucati deseuri reciclabile de echipamente de iluminat uzate (surse de lumina = becuri 
economice, becuri cu LED si tuburi fluorescente) la oricare dintre magazinele mentionate in Anexa 1; 
si  

- persoana sa accepte aplicarea prevederilor Regulamentului Campaniei. 

 

Art. 6 Premierea Participantilor 

6.1  La fiecare minim 5 (cinci) deseuri de surse de lumina aduse, aduse intr-o transa (per predare), 
fiecare Participant va primi un premiu instant constand intr-un bec nou, model” 
https://www.bricodepot.ro/iluminat/becuri-si-neoane/bec-led-diall-e27-gls-40-w-4000k-sticla-alba-
fara-estompare-pachet-de-1-bucata.html" iar la fiecare minim 30 (treizeci) deseuri de surse de lumina 
aduse, aduse intr-o transa (per predare) fiecare Participant va primi un premiu instant constand intr-
un set 10 piese surubelnita biti, otel Magnusson, model https://www.bricodepot.ro/unelte/unelte-
de-mana/set-10-piese-surubelnita-biti.html . 

6.2 Pentru claritate, se specifica ca nu se acorda niciun premiu pentru orice predare de deseuri care 
fie este sub pragul cantitativ de 5 deseuri sau 30 deseuri, fie nu indeplineste conditiile din Art. 5 
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Art. 7 Incetarea Campaniei 
 
(1) Campania poate inceta inainte de termen in cazul aparitiei unui eveniment ce este apreciat de 
Organizatori a fi de natura sa impiedice sau sa faca dificila continuarea Campaniei, inclusiv conform 
unei ajustari a strategiei proprii. 
(2) Organizatorul anunta incetarea Campaniei pe pagina de Internet www.ecotic.ro. 
(3) In situatiile avute in vedere de art. 7 alin. (1) si (2), Organizatorul nu mai are nici o obligatie catre 
Participantii la Campanie, dupa cum nu au nici o obligatie de rambursare a unei sume sau plata unei 
sume cu titlu de despagubire sau altele asemenea. 
 
 
Art. 8  Litigiile si legea aplicabila 
 
In cazul unor potentiale litigii aparute intre Organizator, pe de o parte, si Participantii la Campanie, pe 
de alta parte, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea 
divergentelor pe cale amiabila, partile implicate vor inainta litigiul spre solutionare instantelor romane 
competente din Bucuresti. 
Prezentul Regulament este guvernat de legislatia romana si va fi interpretat in conformitate cu legile 
romane. 
 
 
Art. 9  Disponibilitatea Regulamentului Campaniei. Caracterul obligatoriu.  
 
Regulamentul Campaniei este disponibil in mod gratuit pe pagina de intranet www.ecotic.ro. 
Prin participarea la prezenta Campanie, Participantii sunt de acord sa se conformeze si sa respecte 
prevederile acestui Regulament.  
 
Art. 10  Diverse 
 
Organizatoriul nu isi asuma responsabilitatea pentru situatiile in care anumiti Participanti sunt in 
incapacitate de a participa la Campanie, daca aceasta incapacitate se datoreaza unor circumstante 
aflate in afara controlului pe care Organizatorul il pot in mod rezonabil exercita. Aceste circumstante 
se pot datora: informatiilor eronate, incomplete, transmise cu intreruperi, transmise cu intarziere sau 
deformate in orice alt mod, in urma actiunilor utilizatorilor paginii de web, a functionarii aplicatiilor 
acestora sau a altor echipamente tehnice folosite in derularea Campaniei, a actiunilor sau inactiunilor 
BRICOSTORE S.A. etc.. Aceste circumstante se pot datora, de asemenea, dificultatilor tehnice care pot 
afecta functionarea conexiunilor la internet si/sau a aplicatiilor furnizorului de internet, cauzata de 
probleme tehnice si/sau de trafic intens de internet, in general sau pe pagina web in special, sau de 
ambele tipuri de probleme. 
 
Art. 11  Protectia datelor cu caracter personal. Informare cu privire la datele personale prelucrate si 
drepturi 
 
11.1 Dorim sa va asiguram ca Organizatorul respecta strict legislatia privind protectia datelor cu 
caracter personal, Regulamentul General privind Protectia Datelor nr. 679/2016 si ca luam toate 
masurile pentru aplicarea practica a principiilor legate de prelucrarea datelor cu caracter personal, 
cum ar fi legalitatea, transparenta, minimizarea si securitatea prelucrarii datelor dvs. cu caracter 
personal. 
 



11.2 Datele personale ale Participantului, necesare pentru derularea componentei de colectare de 
deseuri a Campaniei, conform legislatiei in vigoare in ce priveste dovedirea trasabilitatii surselor de 
colectare deseuri de echipamente electrice si electronice, precum si interesului legitim al 
Organizatorului de a putea demonstra realitatea si modul de derulare a Campaniei si de efectuare a 
premierilor asumate prin Regulament, sunt: nume, prenume, adresa email sau numar telefon,  și 
semnătură, strict ca expresie a luarii la cunostinta. Ele se prelucrează în formă fizică (pv predare 
deseuri conf Anexa 2) care se completeaza in magazinele BRICOSTORE ROMANIA S.A., direct de catre 
Participant, de unde sunt preluate si pastrate de Organizator. Datele nu fac obiectul unui proces 
decizional automatizat, incluzand crearea de profiluri. 
 
11.3 Operatorul datelor cu caracter personal este Organizatorul, adica 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.. 
 
11.4 Adresa de e-mail a responsabilului cu protecția datelor din cadrul operatorilor datelor cu caracter 
personal este dpo@ecotic.ro. Orice cereri referitoare la datele personale prelucrate de ECOTIC ca 
parte a acestei Campanii vor fi transmise la aceasta adresa de email. 
 
11.5 ECOTIC nu o sa transfere datele colectate în această Campanie către nicio altă țară sau organizație 
internațională. Precizam faptul ca nu se vor face postari pe Facebook cu privire la datele cu caracter 
personal prelucrate in cadrul acestei Campanii. BRICOSTORE ROMANIA S.A., ... , actioneaza ca 
imputernicit al ECOTIC pentru colectarea datelor personale conform prezentului capitol. De 
asemenea, este posibil ca ECOTIC sa dezvaluie datele, strict in masura necesara, autoritatilor 
competente pentru a verifica sursele de colectare deseuri si respectarea obligatiilor de trasabilitate, 
precum si consultantilor sai ce ar putea fi implicati in aceasta activitate (de exemplu, consultanti 
juridici, auditori etc.). 
 
11.6 Datele personale colectate în campanie se vor păstra vreme de 5 ani după finalizarea campaniei, 
în scopul demonstrării derulării sale și a premierii, cu privire la care Operatorii au un interes legitim. 
Mentionam ca autoritatile de mediu verifica modalitatea in care sunt colectate deseurile de 
echipamente electrice si electronice, conform legislatiei in vigoare (de pilda, Ordin 578/2006), iar 
ECOTIC  este obligata sa prezinte dovezi cu privire la sursa si trasabilitatea deseurilor colectate. 
 
11.7 Participantii au dreptul de ne a solicita, în ceea ce privește datele cu caracter personal care ii 
privesc, accesul la acestea, rectificarea sau ștergerea acestora sau restricționarea prelucrării si au de 
asemenea dreptul de a se opune prelucrării sau dreptul la portabilitatea datelor, precum si dreptul de 
a depune o plangere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Protecției Datelor cu Caracter 
Personal (ANSPDCP).  
                Participantul poate exercita oricare din aceste drepturi (cu excepția dreptului de a formula o 
plângere la ANSPDCP) contactând persoana responsabilă cu protecția datelor în cadrul ECOTIC la 
adresa de e-mail dpo@ecotic.ro. 
 
 
Art. 12  Forta majora 
 
12.1 Pentru scopul acestui Regulament Oficial, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate 
fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorilor din 
motive independente de vointa sa si a caror aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de 
a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament. 
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12.2 Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului 
Oficial si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea 
obligatiilor pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata.  
 
Organizator: 
 
Asociatia Ecotic 



 
 

ANEXA 1 : Lista locatiilor BRICOSTORE ROMANIA SA  participante in campania  “FACI ORDINE ACASA SI UN BINE PENTRU CASA NOASTRA” 
 
 

1 BRICO DEPOT ARAD CALEA AUREL VLAICU NR.299/6, ARAD 

2 BRICO DEPOT BANEASA SOSEAUA BUCURESTI-PLOIESTI, NR. 42-44, SECTOR 1, BUCURESTI 

3 BRICO DEPOT BRAILA I SAT VARSATURA, STR. PRINCIPALA, NR.4A, DN21 

4 BRICO DEPOT BRASOV CALEA BUCURESTI, NR. 109, BRASOV 

5 BRICO DEPOT CALARASI PRELUNGIREA SLOBOZIEI, NR. 17A, CALARASI 

6 BRICO DEPOT CHIAJNA AUTOSTRADA BUCURESTI-PITESTI KM. 11 - 12, COMUNA CHIAJNA , JUD. ILFOV 

7 BRICO DEPOT CONSTANTA I BULEVARDUL TOMIS, NR. 401, CONSTANTA 

8 BRICO DEPOT DROBETA BULEVARDUL ALUNIS NR. 43, DROBETA TURNU SEVERIN 

9 BRICO DEPOT FOCSANI CALEA MOLDOVEI, NR. 32, FOCSANI 

10 BRICO DEPOT ORADEA I CALEA ARADULUI, NR. 62, ORADEA 

11 BRICO DEPOT PITESTI CENTRU COMERCIAL AUCHAN PITESTI, COMUNA BRADU, SAT GEAMANA, JUD ARGES, DN 65 B 

12 BRICO DEPOT PLOIESTI DN1, KM. 6, COMUNA BLEJOI, PLOIESTI 

13 BRICO DEPOT SUCEAVA CALEA UNIRII, NR. 22, BURDUJENI 

14 BRICO DEPOT ORHIDEEA CALEA GIULESTI, NR. 1 - 3, SECTOR 6, BUCURESTI 

15 BRICO DEPOT PANTELIMON SOSEAUA VERGULUI, NR. 18 - 20, SECTOR 2, BUCURESTI 

16 Brico Depot MILITARI BLVD. IULIU MANIU, NR. 536-560, RO -61129, SECTOR 6, BUCURESTI 

17 Brico Depot CLUJ CALEA FLORESTI, 157-159, CLUJ NAPOCA, JUD. CLUJ 

18 Brico Depot TIMISOARA I STR. ARISTIDE DEMETRIADE 1/3A, TIMISOARA, JUD.  TIMIS 

19 Brico Depot CONSTANTA II SOSEAUA MANGALIEI, NR.211B, CONSTANTA, JUD. CONSTANTA 

20 Brico Depot VITAN CALEA VITAN, NR.7A, SECTOR 4, BUCURESTI 

21 Brico Depot IASI I  SOS. PACURARI, NR. 121, IASI, JUD. IASI 

   



23 Brico Depot BOTOSANI CALEA NATIONALA, NR.24F, BOTOSANI, JUD. BOTOSANI 

24 Brico Depot GALATI STR. DOMNEASCA, NR. 158A, GALATI, JUD. GALATI 

25 Brico Depot TARGU MURES BLVD. 1 DECEMBRIE 1918, NR. 289, TARGU MURES, JUD. MURES 

26 Brico Depot CRAIOVA CALEA SEVERINULUI, NR.46-52, CRAIOVA, JUD. DOLJ 

27 Brico Depot BAIA MARE BLVD. BUCURESTI, NR.142, BAIA MARE, JUD. MARAMURES 

28 Brico Depot SATU MARE STR. DRUMUL CAREIULUI, NR.77-79, SATU MARE,  JUD. SATU MARE 

29 Brico Depot BUZAU ALEEA INDUSTRIILOR, NR. 2B/1, BUZAU, JUD. BUZAU 

30 Brico Depot BRAILA II STR. 1 DECEMBRIE 1918, NR.60, BRAILA, JUD. BRAILA 

31 Brico Depot TARGOVISTE STR. LT. STANCU ION, NR.2D, TARGOVISTE, JUD. DAMBOVITA 

   

33 Brico Depot DEVA CALEA ZARANDULUI, NR.85, DEVA, JUD. HUNEDOARA 

34 Brico Depot PIATRA NEAMT STR. FERMELOR, NR 77B, PIATRA NEAMT, JUD. NEAMT 

35 Brico Depot IASI II BLVD. TUDOR VLADIMIRESCU, NR.121, IASI, JUD. IASI 
 

 



     ANEXA 2:Proces verbal de predare pimire 

 

Proces verbal de predare- primire 

Subsemnatul, _____________________________________________________________, am predat un numar de 
____________ deseuri neon si/sau un numar de ___________ deseuri bec, motiv pentru care am primit un numar de 

_________ becuri noi, conform regulamentului Campaniei  “FACI ORDINE ACASA SI UN BINE PENTRU CASA NOASTRA” 
 

Am citit și am înțeles condițiile în care sunt prelucrate datele mele cu caracter personal, conditii care se regasesc atat în 
Regulamentul Campaniei  “FACI ORDINE ACASA SI UN BINE PENTRU CASA NOASTRA”, 
 cat si in nota de informare de mai jos. Am fost informat că aceste informații se găsesc și pe  www.ecotic.ro. 

Știu că pot să îmi retrag consimțământul pentru prelucrarea datelor mele cu caracter personal prin trimiterea unui email 

către dpo@ecotic.ro.  

 

Dorim sa va asiguram ca ASOCIATIA ECOTIC cu sediul in Bucuresti,  Str. Turturelelor nr. 48, Sector 3, adresa de corespondenta 
in Bucuresti, Splaiul Unirii, nr. 86, et. 4, Sector 4, CIF RO 1887096 in calitate de Organizator/operator, cat si BRICOSTORE 
ROMANIA S.A., cu sediul social situat in Calea Giulesti nr. 1-3, etaj 2, Sector 6, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului 
sub nr. J40/9990/2001, cod de inregistrare fiscala RO 14328360, in calitate de imputernicit al organizatorului/operatorului 
respecta strict legislatia privind protectia datelor cu caracter personal, Regulamentul General privind Protectia Datelor nr. 
679/2016 si ca iau toate masurile pentru aplicarea practica a principiilor de legalitate, transparenta, minimizare si securitate 
a prelucrarii datelor cu caracter personal ale participantilor.   
 
Datele personale prelucrate in cadrul Campaniei sunt: nume, prenume și semnătură. Ele se prelucrează în formă fizică (pe 
procesul verbal de predare primire ) și ulterior transformate si in format electronic.  
 
Angajații ECOTIC, cu implicarea angajatilor BRICOSTORE, sunt cei care tin evidenta persoanelor care predau DEEE- surse de 
lumina și vor prelua procesele verbale de predare-primire prin care Participanții au confirmat că au fost informați cu privire 
la prelucrarea datelor . 
Prelucram aceste date:Pentru nume, prenume, numar de deseuri predate, becuri noi acordate și semnătură: pentru 
aducerea la îndeplinire a scopului Campaniei, la care Participantul este de acord să participe, conform Regulamentului fac 
disponibil prin afisare la punctul de lucru Bricostore sau pe site-ul www.ecotic.ro, care reprezintă contractul dintre părți, 
exclusiv pentru scopul derulării Campaniei și al identificării câștigătorilor din cadrul Campaniei.   
Nu vom folosi datele pentru niciun fel de ofertă sau campanie ulterioară. Aceste date personale colectate în campanie se vor 
păstra de către ECOTIC vreme de 5 ani  după finalizarea campaniei, în scopul demonstrării derulării sale și a premierii, cu 
privire la care acest Operator are un interes legal de păstrare. De asemenea, aceste date se păstrează și pot fi prezentate 
autorităților de mediu pentru aducerea la îndeplinire a unei obligații legale, întrucât autoritatile de mediu verifica 
modalitatea in care sunt colectate deseurile de echipamente electrice si electronice, conform legislatiei in vigoare (de pilda, 
Ordin 578/2006), din punct de vedere fiscal (art. 110 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală),  iar ECOTIC 
este obligata sa prezinte dovezi cu privire la sursa / trasabilitatea deseurilor colectate si sa mentina evidenta documentelor 
fiscale pana la expirarea termenului de prescriptie. 
ECOTIC si Bricostore nu vor transfera datele dvs. colectate în această campanie către nicio altă țară sau organizație 
internațională.  
 
Participantii au dreptul de ne a solicita, în ceea ce privește datele cu caracter personal referitoare ce îi privesc, accesul la 
acestea, rectificarea sau ștergerea acestora sau restricționarea prelucrării sau dreptul de a se opune prelucrării, precum și a 
dreptul la portabilitatea datelor. Participanții au de asemenea dreptul de a retrage consimțământul acordat pentru 
prelucrarea datelor personale în orice moment.  
Vă puteți exercita oricare din aceste drepturi: 

- Pentru operatorul ECOTIC: contactând persoana responsabilă cu protecția datelor în cadrul ECOTIC dpo@ecotic.ro. 
Am fost informat că ASOCIATIA ECOTIC in parteneriat cu BRICOSTORE prelucrează datele mele cu caracter personal (nume, 
prenume, semnătură), colectate prin pv de predare-primire, în baza interesului legitim al acestora legat de corecta 
desfășurare a campaniei. 
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