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REGULAMENTUL OFICIAL al Campaniei de informare și conștientizare a 
populației cu privire la importanța colectării DEEE 

Municipiul Calafat (22.04.2021 – 24.04.2021) 

 

 

SECŢIUNEA 1. Organizatorul campaniei 

Art.1.1 Organizatorii campaniei de informare și conștientizare a populației cu privire la importanța colectării DEEE 
sunt: 

a) eColectare.ro – Ecotrans Danara SRL, cu sediul in Com. Domnesti, nr. 1707E, Ilfov, inmatriculata sub nr. 
J23/2918/2014 la Oficiul Registrului Comertului Ilfov, avand Codul Unic RO33669215, cu punct de lucru in 
Bd. Nicolae Romanescu nr. 112, Cladirea C3, Craiova, jud. Dolj, autorizata de Agentia pentru Protectia 
Mediului Dolj sub nr. 20 / 09.03.2016   
 

b) Primaria Municipiului Calafat – B-dul Tudor Vladimirescu, nr. 24, Mun. Calafat, jud. Dolj 
 

c) Asociatia Romana pentru Reciclare – RoRec, persoana juridica inregistrata sub nr. 28/12.12.2012 in 
Registrul Asoc. si Fundatiilor al Jud. sector 1 Bucuresti, avand sediul in Str. Sevastopol nr.24, sector 1, 
Bucuresti, Cod fiscal (C.U.I): RO22318081 si cont la Citibank Europe plc. Dublin - suc. Romania cu nr. 
RO23CITI0000000825097007, reprezentat legal prin Liviu Popeneciu, presedinte director general 

SECŢIUNEA 2. Definiții 

Art.2.1 În înțelesul prezentului Regulament termenii și expresiile de mai jos au următorul ințeles : 

a)       DEEE - deșeu de echipament electric sau electronic ce este/a fost dependent de un curent electric sau 
camp electromagnetic pentru a funcționa corespunzător în mod independent. Acest lucru presupune ca 
echipamentul să fi fost alimentat în mod direct  la rețeaua electrică sau la baterii și să fi fost destinat unei 
funcționări de sine stătătoare, iar nu ca echipament accesoriu sau periferic al unui alt echipament 
principal. Sunt excluse așadar accesoriile ce se conectează la un EEE sau se utilizează împreună cu un EEE 
(mouse, tastatură, cablu, telecomandă, componente electrice, prelungitoare etc.). 

b)       DEEE de Clasa A - deșeuri de echipamente electrice sau electronice scoase din uz ce sunt complete, fără 
a fi fost dezmembrate sau să fi suferit șocuri mecanice de natură să le deformeze semnificativ structura și 
să nu fie contaminate cu materiale/ substanțe periculoase de natură să pună în pericol viața sau 
sănătatea celor ce le tratează sau care să afecteze procesul de tratare,  îndeplinind cel puțin următoarele 
condiții specifice: 

1. Echipamentele frigorifice trebuie să conțină: întregul circuit frigorific  (compresor, condensator, 
vaporizator), toate ușile, cablul de alimentare; 

2. Electrocasnicele mari trebuie să conțină în mod special, în funcție de tipul lor, următoarele: 
motoarele electrice, rezistențele electrice, cuvele și tamburii, ușile și carcasa metalică, placuțele 
electronice, cablul de alimentare. 
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SECŢIUNEA 3. Perioada de desfăşurare 

Art.3.1 Campania de informare și conștientizare a populației cu privire la importanța colectării DEEE este 
organizată şi se desfăşoară în Municipiul CALAFAT, judetul Dolj, în perioada 22.04.2021-24.04.2021  în 
conformitate cu prevederile prezentului Regulament. Regulamentul este întocmit şi va fi făcut public conform 
legislaţiei aplicabile în România, pe site-urile Organizatorilor cat si la masina de colectare. 

SECŢIUNEA 4. Participanţi 

Art.4.1. Participarea la campanie presupune predarea unuia sau mai multor aparate electrocasnice, electrice sau 
electronice uzate / vechi sau defecte,  întregi (nedezmembrate), la masina de colectare in perioada 22.04.2021-
24.04.2021 care va circula in Municipiul Calafat in intervalul orar 9 – 17.  

Art.4.2 Comenzile pentru preluarea de la domiciliu a deseurilor mari/grele/voluminoase se pot face la numarul de 
telefon 0752.568.092 sau pe site-ul www.eColectare.ro. Preluarea de la domiciliu este gratuita, nu presupune 
costuri pentru participant. 

Art.4.3 Este interzisă participarea la concurs a angajaţilor sau colaboratorilor Organizatorilor, a colaboratorilor şi 
angajaţilor Primăriei şi Consiliului Local al Municipiului Calafat. 

Art.4.4 Prin participarea la campania de informare și conștientizare a populației cu privire la importanța colectării 
DEEE, participanţii îşi exprimă acordul cu privire la Regulamentul campaniei de informare și conștientizare a 
populației cu privire la importanța colectării DEEE. 

Art.4.5 Participanţii la campania de informare și conștientizare a populației cu privire la importanța colectării DEEE 
sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile regulamentului oficial potrivit celor menţionate mai jos. 

SECŢIUNEA 5. Bonificații 

Art.5.1 În cadrul  campaniei de informare și conștientizare a populației cu privire la importanța colectării 
DEEE,  bonificațiile  oferite constau în tichete cadou în valoare de 10 lei acordate participanților persoane fizice 
care predau DEEE de clasa A incluse in cele 6 categorii de deseuri de echipamente electrice si electronice 

reglementate de art. 2 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2015 privind deşeurile de 
echipamente electrice şi electronice. 
 

Modalitatea de acordare a bonificațiilor: 

 

Aparate frigorifice mari (combine frigorifice, vitrine frigorifice), 
congelatoare, frigidere cu inaltimea mai mare de 110 cm 

3 tichete cadou x 10 lei 

masini de spalat rufe automate, uscatoare de rufe automate 3 tichete cadou x 10 lei 

aparate de aer conditionat – complet (unitate interna + unitate 
externa) 

3 tichete cadou x 10 lei 

calculatoare (monitor + unitate centrala + periferice) 2 tichete cadou x 10 lei 

alte aparate mari utilizate pentru refrigerarea, conservarea si 
pastrarea produselor alimentare (lazi frigorifice), frigidere mai mici de 
110 cm inaltime 

2 tichete cadou x 10 lei 

masini de spalat rufe manual 2 tichete cadou x 10 lei 

masini de spalat vase 3 tichete cadou x 10 lei 

masini de gatit (aragaz), sobe electrice, alte aparate de mari 
dimensiuni pentru prepararea sau procesarea alimentelor, aparate 
electrice de incalzit, calorifere electrice, cuptoare electrice 

2 tichete cadou x 10 lei 

http://www.ecolectare.ro/
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incorporabile, boilere, aparate cu o greutate mai mare de 30 kg 

imprimante de uz profesional, fotocopiator > 30 kg 2 tichete cadou x 10 lei 

televizoare, monitoare cu greutate > 25 kg 2 tichete cadou x 10 lei 

televizoare, monitoare cu greutate < 25 kg 1 tichet cadou x 10 lei 

Laptopuri 1 tichet cadou x 10 lei 

centrala termica 1 tichet cadou x 10 lei 

unitate centrala (completa) 1 tichet cadou x 10 lei 

Unelte electrice si electronice de mari dimensiuni > 20 kg 1 tichet cadou x 10 lei 

10 kg de baterii uzate (inclusiv UPS) 1 tichet cadou x 10 lei 

Predarea a minimum 20 kg DEEE (cumulat) este recompensata cu un 
tichet cadou in valoare de 10 lei 
Exemplu: ventilatoare, masini/fiare de calcat, aparate prajit paine, 
masini de macinat, filtre de cafea, aparate de tuns, uscatoare de par, 
ceasuri, cantare-accesorii IT (boxe, mouse, tastatura, casti, 
incarcatoare), telefoane mobile, telefoane, roboti telefonici, receivere 
tv, camere video, unelte electrice si electronice de mici dimensiuni, 
jucarii, plita electrica, cuptor electric portabil, imprimanta de uz 
casnic, aspirator, sistem audio, hota electrica, televizoare, monitoare 
cu greutate < 2 kg 

1 tichet cadou x 10 lei 

 

 

Art. 5.2. Nu se acordă contravaloarea în bani a tichetelor cadou. 

SECŢIUNEA 6. Mecanismul de desfăşurare 

Art.6.1 Orice persoană poate preda un aparat electrocasnic vechi întreg (nedezmembrat) sau mai multe, la 
punctele de colectare menționate în cadrul Art. 4.1. 

Art.6.2 În cazul identificării de către Organizator a unor persoane care influenţează sau facilitează câştigarea 
bonificațiilor și premiilor puse în joc prin mijloace necorespunzătoare, Organizatorul îşi rezervă dreptul de a apela 
la toate mijloacele legale pentru urmărirea în instanţă a persoanelor respective şi recuperarea eventualelor 
prejudicii cauzate. 

SECŢIUNEA 7. Erori 

Art.9.1 Reclamaţiile cu privire la bonificatia primita efectuate după data de semnare a borderoului care atesta 
inmanarea tichetului / tichetelor cadou nu vor fi luate în considerare şi nu vor fi responsabilitatea Organizatorului. 

Art.9.2 În caz de tentativă de fraudă a sistemului, abuz sau orice acte de natură a afecta imaginea Organizatorului, 
acesta îşi rezervă dreptul de a lua toate măsurile necesare pentru remedierea situaţiei apărute. 
  
SECŢIUNEA 8. Protecţia datelor personale 

Art.8.1 Participanţilor la campania de informare și conștientizare a populației cu privire la importanța colectării 
DEEE le sunt ocrotite drepturile în conformitate cu prevederile Legii 677 / 2001 pentru protecţia persoanelor cu 
privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, în special următoarele 
drepturi: dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție asupra datelor, dreptul de opoziție, 
iar prin participarea la campania de informare și conștientizare a populației cu privire la importanța colectării DEEE 
aceştia consimt, în mod expres, la prelucrarea de către Organizator a datelor lor cu caracter personal. 
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Art.8.2 Pentru exercitarea acestor drepturi, participantul  se poate adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la 
SC Ecotrans Dnara SRL, Com. Domnesti, nr. 1707E, Ilfov, RO – 077090 sau pe e-mail la adresa: 
contact@ecolectare.ro, în atenția departamentului PR&Comunicare. De asemenea, participantului îi este 
recunoscut dreptul de a se adresa justiţiei. 

Art.8.3 Participanții trebuie să-și declare datele personale, pentru a putea primi tichetele cadou conform legislatiei 
in vigoare. 

Art.8.4 Prin participarea la campania de informare și conștientizare a populației cu privire la importanța colectării 
DEEE, participanţii sunt de acord ca numele, adresa şi fotografia lor să poată fi făcute publice şi folosite în scopuri 
publicitare de către Organizator, în diverse materiale tipărite, audio şi video, fără nici un fel de pretenţie legată de 
acest aspect. 

Art.8.5 Prin participarea la campania de informare și conștientizare a populației cu privire la importanța colectării 
DEEE, participanţii sunt de acord ca datele lor personale comunicate Organizatorului să intre în baza de date a 
acestuia, putând fi folosite, în mod gratuit, pentru activităţi publicitare (TV, audio, presă, materiale promoţionale) 
sau în alte campanii promoţionale organizate de Organizator in scopul de marketing, reclamă și publicitate, 
statistică şi, de asemenea, îşi dau acordul să participe la realizarea şi difuzarea materialelor de promovare a 
prezentei campanii. 

SECŢIUNEA 9. Forţa majoră 

Art.9.1 Forţa majoră reprezintă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut de către 
Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voinţa sa, şi a cărui apariţie pune 
pe acesta din urmă în imposibilitatea de a-şi îndeplini obligaţiile asumate prin Regulament. 

Art.9.2 Dacă o situaţie de forţă majoră împiedică sau întârzie total sau parţial executarea Regulamentului şi 
continuarea campania de informare și conștientizare a populației cu privire la importanța colectării DEEE, 
Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligaţiilor sale pentru perioada în care această 
îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată, conform art.1082 şi 1083 din Codul Civil. Dacă Organizatorul invocă 
forţa majoră este obligat să comunice Participanţilor la campania de informare și conștientizare a populației cu 
privire la importanța colectării DEEE existenţa acesteia în termen de 5 zile lucrătoare de la apariţia cazului de forţă 
majoră. 

SECŢIUNEA 10. Litigii 

Art.10.1 Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanţii la prezenta campanie de informare și 
conștientizare a populației cu privire la importanța colectării DEEE se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în 
care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti române competente. 

SECŢIUNEA 11. Regulamentul oficial al campaniei de informare și conștientizare a populației cu privire la 

importanța colectării DEEE 

Art.11.1 Regulamentul campaniei de informare și conștientizare a populației cu privire la importanța colectării 
DEEE va fi publicat pe site-ul www.eColectare.ro şi va fi disponibil gratuit oricărui solicitant, pe întreaga perioadă 
de desfăşurare a campaniei, la echipajele mobile de colectare. 

 

SC ECOTRANS DANARA SRL - eColectare.ro 


