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REGULAMENTUL OFICIAL – Serviciul Gratuit de colectare permanenta a deseurilor de 

echipamente electrice si electronice (DEEE) in cadrul campaniei „RECYCLING ROCKS” 

 

SECŢIUNEA 1. Organizatorul  

Art.1.1 Organizatorul  Serviciului permanent de colectare DEEE - campania „Recycling Rocks”  este 

Asociaţia Română  pentru Reciclare  -  ROREC,  având  adresa de corespondenta: Bucureşti, Str 

Sevastopol nr 24, etaj 5, sector 1, înmatriculată în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor sub nr. 

28/2012, Cod de Înregistrare Fiscală RO 22318081, denumită în continuare Organizator.    

SECŢIUNEA 2. Definitii  

Art.2.1 In intelesul prezentului Regulament termenii si expresiile de mai jos au urmatorul inteles: 

a) DEEE - deseu de echipament electric sau electronic ce este/a fost dependent de un curent 

electric sau camp electromagnetic pentru a functiona corespunzator in mod independent. 

Acest lucru presupune ca echipamentul sa fi fost alimentat in mod direct  la reteaua 

electrica sau la baterii si sa fi fost destinat unei functionari de sine statatoare, iar nu ca 

echipament accesoriu sau periferic al unui alt echipament principal. Sunt excluse asadar 

accesoriile ce se conecteaza la un EEE sau se utilizeaza impreuna cu un EEE (mouse, 

tastatura, cablu, telecomanda, componente electrice, prelungitoare etc.). 

b) DEEE de Clasa A - deseuri de echipamente electrice sau electronice scoase din uz ce sunt 

integi si complete, fara a fi fost dezmembrate sau sa fi suferit socuri mecanice de natura 

sa le deformeze semnificativ structura si sa nu fie contaminate cu materiale/ substante 

periculoase de natura sa puna in pericol viata sau sanatatea celor ce le trateaza sau care 

sa afecteze procesul de tratare,  indeplinind cel putin urmatoarele conditii specifice: 

1. Echipamentele frigorifice trebuie sa contina: intregul circuit frigorific  (compresor, 

condensator, vaporizator), toate usile, cablul de alimentare; 

2. Electrocasnicele mari trebuie sa contina in mod special, in functie de tipul lor, 

urmatoarele: motoarele electrice, rezistentele electrice, cuvele si tamburii, usile si 

carcasa metalica, placutele electronice, cablul de alimentare. 

 

SECŢIUNEA 3. Perioada de desfăşurare  

Art.3.1 Campania „Recycling Rocks” este organizata și implementat în Bucuresti, in sectoarele 1, 2, 

3, 4, 5 si 6, cat si in judetul Ilfov in perioada 10 – 25 octombrie 2014, în conformitate cu 

prevederile prezentului Regulament. Regulamentul este întocmit şi va fi făcut public conform 

legislaţiei aplicabile în România.  
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 SECŢIUNEA 4. Beneficiari 

Art.4.1 De Serviciul Gratuit de colectare permanenta DEEE  - campania „Recycling Rocks” pot 

beneficia persoane fizice rezidente pe teritoriul României în urma predării unuia sau mai multor 

aparate electrocasnice, electrice sau electronice uzate / vechi sau defecte in cantitate totala de 

min 50kg pe comanda, întregi (nedezmembrate) si complete, la unul dintre echipajele mobile 

RoRec care vor circula pe raza localitatilor mentionate la Art. 3.1, prin apelarea gratuita a TEL 

VERDE RoRec 0800 444 800. 

Art.4.2 Este interzisă participarea angajaţilor sau colaboratorilor Organizatorului. 

Art.4.3 Prin participarea în cadrul campaniei „Recycling Rocks” beneficiarii îşi exprimă acordul cu 

privire la prezentul Regulament. 

Art.4.4 Beneficiarii Serviciului Gratuit de colectare permanenta DEEE - campania „Recycling Rocks”  

sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile regulamentului oficial potrivit celor menţionate mai 

jos.  

 SECŢIUNEA 5. Bonificatii  

Art.5.1 În cadrul  Serviciului Gratuit de colectare permanenta DEEE - campania „Recycling Rocks”  

bonificațiile  oferite constau în 50 de invitatii duble (100 bilete) la concertul „Noaptea 

Vrajitoarelor” al grupului Cargo care va avea loc pe 30 octombrie 2014 la Arenele Romane, in 

Bucuresti. Invitatiile vor fi acordate primilor 50 deponenţi din Bucuresti şi jud. Ilfov care sună la 

TelVerde 0800 444 800 şi dau o comandă pentru preluarea a minim 50 kg deşeuri electrice şi 

electronice. Pentru a fi  eligibile, comenzile trebuie inregistrate la Telverde RoRec 0800.444.800 in 

perioada 10 – 25 octombrie 2014 iar cantitatea colectata la fiecare comanda trebuie sa  fie de 

minim 50 kg DEEE.  

SECŢIUNEA 6. Mecanismul de desfăşurare  

Art.6.1 Orice persoană poate preda un aparat electrocasnic vechi întreg (nedezmebrat) si complet 

sau mai multe, la echipajele mobile de colectare RoRec care vor circula pe raza Municipiului 

Bucuresti si in jud. Ilfov, in baza unei programari prealabile. 

Art.6.2 Primele 50 de persoane  care, in perioada 10-25 octombrie 2014, dau o comandă de 

ridicare DEEE la TelVerde RoRec 0800.444.800 si predau minim 50 kg deşeuri electrice şi 

electronice  la echipajele mobile de colectare RoRec care vor circula pe raza Municipiului Bucuresti 

si in jud. Ilfov, vor primi, de la reprezentantul RoRec desemnat, o invitatie dubla (2 bilete) la 

concertul Cargo - „Noaptea Vrajitoarelor” din data de 30 octombrie 2014 de la Arenele Romane, 

Bucuresti. 

SECŢIUNEA 7. Erori  
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Art.7.1 Reclamaţiile efectuate după data de semnare a procesului verbal de predare-primire a 

biletelor la concert nu vor fi luate în considerare şi nu vor fi responsabilitatea Organizatorului.  

Art.7.2 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 Beneficiarilor Serviciului Gratuit de colectare permanenta DEEE - campania „Recycling 

Rocks”  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, iar prin participarea in cadrul campaniei „Recycling Rocks” aceştia consimt, în mod expres, la 

prelucrarea de către Organizator a datelor lor cu caracter personal.  

Art.8.2 Prin participarea in cadrul campaniei  „Recycling Rocks”, beneficiarii 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.8.3  Prin participarea in cadrul campaniei „Recycling Rocks”, beneficiarii 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 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 Serviciului permanent de colectare 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 beneficiarilor Serviciului permanent de 

colectare DEEE existenţa acesteia în termen de 5 zile lucrătoare de la apariţia cazului de forţă 

majoră.  

SECŢIUNEA 10. Litigii  
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Art. 10.1 Eventualele litigii apărute între Organizator şi beneficiarii Serviciului Gratuit de colectare 

permanenta 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  Serviciului permanent de colectare DEEE - campania 

„Recycling Rocks” 

Art.11.1 Regulamentul Serviciului Gratuit de colectare permanenta DEEE - campania „Recycling 

Rocks”  va fi publicat pe site-ul www.rorec.ro şi va fi disponibil gratuit oricărui solicitant, pe 

întreaga perioadă de desfăşurare si la echipajele mobile de colectare RoRec. 

ASOCIAŢIA ROMÂNĂ PENTRU RECICLARE - RoRec 


