
 
                            
 

                   REGULAMENTUL OFICIAL AL PROGRAMULUI PATRULA DE RECICLARE 
                EDITIA 2014-2015 

 
 
 
 
I. ASPECTE GENERALE  
 
I.1. Organizatorul programului educaţional de protecţie a mediului “Patrula de Reciclare” (denumit în 
continuare “Programul”) este Asociaţia Română pentru Reciclare RoRec (denumită în continuare 
„Organizatorul”), reprezentată legal de către domnul Liviu Popeneciu, în calitate de Preşedinte, cu sediul social 
în Bucureşti, Str. Sevastopol, nr. 24, etaj 5, Sector 1, înmatriculată la  Judec. sector 2 cu nr.187/PJ/2007, Reg. 
asociaţii şi fundaţii nr. 88/2007, CUI nr. RO22318081, cont RO23CITI0000000825097007, deschis la Citibank 
Europe plc. Dublin  - Agenția Victoria București.  
 
I.2. Programul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament Oficial (denumit în continuare 
“Regulamentul”), fiind obligatoriu pentru toţi Participanţii. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica 
Regulamentul pe parcursul desfăşurării Programului, având obligaţia de a anunţa publicul si participantii în mod 
oficial, în aceeaşi manieră în care a fost făcută şi informarea iniţială. Anumite aspecte obiective apărute pe 
durata desfăşurării Programului pot determina lămuriri/detalieri/completări ale prezentului Regulament. 
Regulamentul va fi modificat  în consecință, fără a avantaja/dezavantaja pe vreunul din participanţi iar 
modificările vor fi făcute publice cu cel puţin 24 de ore înainte de intrarea în vigoare. 
 
I.3. Programul educaţional de protecţie a mediului „Patrula de Reciclare” are ca scop creșterea gradului de 
informare în domeniul protecției mediului şi promovarea beneficiilor colectării selective a deşeurilor de 
echipamente electrice şi electronice (denumite în continuare „DEEE”) în rândul publicului larg.  
 
I.4. Definiții:  
a. DEEE – deșeuri de echipamente electrice și electronice, respectiv orice aparat care funcționează cu 
electricitate (de la priză sau baterie), vechi sau defect: baterii, acumulatori, becuri, neoane, jucării, telefoane 
mobile, aparate foto, radiouri, computere, televizoare, frigidere, mașini de spălat, aparate de aer condiționat, 
alte electrocasnice etc.  
b. Profesor Coordonator – cadrul didactic responsabil cu înscrierea în program a unității sale de învățământ, cu 
alegerea elevilor care vor face parte din Patrula școlară, inițierea și coordonarea activităților echipei, raportarea 
și comunicarea cu Organizatorul. 
c. Agent al patrulei – preșcolar sau elev desemnat de Profesorul Coordonator să facă parte din Patrula școlară și 
care primește pachetul agentului. 
d. Patrula școlară – echipa formată din Profesorul Coordonator și elevii înscriși în program, dintr-o unitate de 
învățământ (grădiniță, școală sau liceu). 
e. Patrula locală – reprezintă toate Patrulele școlare înscrise în program din respectivul județ sau din municipiul 
București.   
f. Patrula eligibilă pentru premii – Patrula școlară care a colectat cel puțin 4 kg DEEE/agent încris în incinta 
unității de învățământ, în perioada 15 noiembrie 2014 – 15 mai 2015. Eligibilitatea se referă la toate tipurile de 
premii.  
g. Câștigător local - Patrula școlară care câștigă premiul ”Cea mai activă Patrulă” sau premiul ”Cea mai mare 
cantitate de baterii colectată”, în fiecare județ și în București. 
h. Câștigători naționali - Patrulele locale din primele 3 unități teritorial administrative (județe si Municipiul 
București) unde s-au colectat cele mai mari cantități de DEEE/locuitor, în cadrul programului – minim 50 
g/locuitor, conform prezentului regulament. 
i. Partener – organizație care susține Programul la nivel național sau local, prin demersuri de informare, 
comunicare, sprijin logistic și promovare, stabilite în urma unui protocol de colaborare. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
j. Suporter – orice instituție, firmă sau cetățean care casează sau predă la reciclare DEEE, menționând că dorește 
să sprijine Patrula locală. Suporterii se pot debarasa de deșeurile electrice fie aducându-le la unul din punctele 
de colectare RoRec din apropiere, fie printr-un apel la Telverde 0800 444 800 (apel gratuit în toate rețelele de 
telefonie), fie comunicându-și intenția Profesorului Coordonator al unei Patrule școlare.  
k. Voluntariatul- (conform Legii nr. 78/2014 privind reglementarea activitatii de voluntariat în Romania) 
reprezintă participarea voluntarului persoană fizică la activități de interes public desfășurate în folosul altor 
persoane sau al societății, organizate de către persoane juridice de drept public sau de drept privat, fără 
remunerație, individual sau în grup. 
 
II. ARIA DE DESFĂŞURARE A PROGRAMULUI 
 
II.1. Programul se desfăşoară pe întreg teritoriul României, în unitățile de învăţământ preşcolar, şcolar şi liceal, 
cu avizul Ministerului Educației Naționale nr 53834/ 24.07.2013, în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar 
Judeţean/Inspectoratul General al Municipiului Bucuresti, în baza semnării unui protocol de colaborare, în 
conformitate cu prevederile prezentului Regulament. 
 
III. DESFĂŞURAREA PROGRAMULUI 
 
III.1. Dreptul de participare 

 
III.1.1. Programul este adresat tuturor unităților de învăţământ preşcolar, şcolar şi liceal din România. 
 
III.1.2. Din fiecare județ se pot înscrie în medie 15 Patrule școlare. Validarea participanților se va face în ordinea 
înscrierii, conform criteriilor din prezentul Regulament. Pentru Municipiul București, numărul mediu de unități 
participante este de 50.  
 
III.1.3. Unitățile de învățământ care au participat la ediția anterioară a Programului și nu au colectat cel puțin 60 
kg DEEE/instituție nu vor mai putea participa la ediția 2014-2015. Aceste instituții pot deveni Suporteri ai 
Patrulei, la cerere, iar, la finalul ediției, vor primi certificat de Suporter. Cei cu rezultate excepționale (proiecte 
de promovare și colectare DEEE) vor primi diplome de excelență. 
 
III.1.4. Pentru unitățile de învățământ câștigătoare la ediția 2013-2014, care doresc să se reînscrie la ediția 
actuală, profesorii coordonatori trebuie să actualizeze datele de înscriere până la data de 10 octombrie 2014, pe 
site-ul proiectului.  
 
III.2. Derularea programului  
 
III.2.1. Lansarea ediției și procesul de înscriere  
 
III.2.1.a Între 8 septembrie – 3 octombrie 2014: Programul este prezentat cadrelor didactice din județele 
participante, în cadrul unor reuniuni organizate cu sprijinul inspectoratelor școlare. Pentru a se înscrie în 
Program, fiecare unitate de învățământ va desemna un singur Profesor Coordonator, care va reprezenta 
unitatea de învățământ pe parcursul Programului.  
 
III.2.1.b. Între 18 septembrie – 15 octombrie 2014: Profesorul își înscrie online unitatea de învățământ în 
Program, la secțiunea special dedicată de pe site-ul www.patruladereciclare.ro, până la 15 octombrie 2014, ora 
23.00. 

http://www.patruladereciclare.ro/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
III.2.1.c. Fiecare unitate de învățământ va putea înscrie în Program minimum 15 și maximum 25 de preșcolari și 
elevi. Aceștia vor fi numiți Agenți ai Patrulei de Reciclare. Este recomandat ca numărul Agenților Patrulei de 
Reciclare să reflecte numărul real al celor care se vor implica activ în proiect, întrucât influențează cantitatea 
colectată/elev înscris în proiect, criteriul principal de eligibilitate pentru premii.  
 
III.2.1.d.1. Unitatea de învățământ este considerată înscrisă în program numai după ce Profesorul Coordonator a 
primit email-ul de confirmare a acestui statut de la Organizator pana la 20 octombrie.  
După validarea şi activarea contului, Profesorul Coordonator se va putea loga cu numele de utilizator şi parola 
alese şi apoi va putea descărca, din contul sau, următoarele documente:  
● Prezentarea Programului, disponibilă în format Powerpoint; 

● Regulamentul Programului.  

 
Dupa data de 20 octombrie contul va fi completat cu următoarele documente: 
● Contractul de voluntariat pentru profesorul coordonator;  

● Contractul de voluntariat pentru elevi; 

● Ghidurile profesorului și agenților în format electronic; 

● Jurnalul de activitate (care trebuie completat online) 

 
III.2.1.d.2 Dacă înscrierea nu a fost validată de către Organizator, Profesorul Coordonator va primi o înștiințare 
prin e-mail. 
 
III.2.1.e. Între 3 – 30 noiembrie 2014: Fiecare unitate de învățământ participantă primește materialele necesare 
demarării Programului: 
● Setul de colectare care conţine trei recipiente pentru colectarea DEEE-urilor, pentru trei categorii diferite de 

deşeuri: (i) aparate mici electrice, electronice, electrocasnice (greutatea medie de 10 kg/bucată),  (ii) baterii 

şi acumulatori portabili,  (iii) becuri, lămpi şi neoane. Seturile de colectare sunt destinate exclusiv colectării 

DEEE și vor fi amplasate într-un singur loc vizibil și accesibil. În cazul în care setul de colectare va fi folosit în 

alt scop decât cel prevăzut în acest regulament, acesta va fi ridicat de reprezentantul RoRec, iar Patrula 

școlară respectivă va fi eliminată din program. 

● Pliante cu informații despre program; 

● Afișul programului Patrula de Reciclare;  

● Panou (”Suntem membri în Patrula de Reciclare”) de afișat într-un loc vizibil, la exterior (poartă, gard, 

perete).  

● Ghidurile adaptate grupelor de vârstă (grădiniță-școală primară și gimnaziu-liceu),  

● Ghidul Profesorului Coordonator; 

● Pachetul agentului care conține materiale informative dedicate preșcolarilor și școlarilor participanți. 

Fiecare unitate de învățământ va primi un număr de ghiduri și pachete pentru agenți corespunzător egal cu 
numărul de copii înscriși în Program. 
 
III.2.2. Derularea activităților  
 
III.2.2.a. Între 15 noiembrie 2014 – 15 mai 2015: Sub îndrumarea Profesorului Coordonator, Patrulele școlare 
pun în practică propriile activități (activități educative, de informare, de creație) pentru a-și informa 
comunitatea despre cât de important este să colecteze selectiv DEEE și pentru a încuraja obiceiul de colectare a  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
deșeurilor de echipamente electrice și electronice. De asemenea, Profesorii Coordonatori și elevii înscriși în 
Patrula de Reciclare desfășoară activităţi constante de colectare de deșeuri de echipamente electrice si 
electronice mici (greutatea medie de 10 kg/bucată), baterii şi acumulatori portabili, lămpi şi becuri, la 
containerele de colectare din incinta fiecărei unități şcolare. Activitățile eligibile pentru evaluare sunt prezentate 
în Ghidul Profesorului. 
 
III.2.2.b. Pe masură ce desfășoară aceste activități, fiecare Profesor Coordonator completează online jurnalul de 
activitate în contul său de pe site.  
NOTA In cazul în care, pe parcursul ediției, intervine schimbarea  Profesorului Coordonator cu un alt cadru 
didactic din respectiva unitate de învățământ, Organizatorul va fi anunțat.  
 
III.2.2.c. In afara mentenanțelor (preluarea DEEE de către reprezentantul local) prevăzute în ghid,  atunci când 
cantitatea DEEE colectată în incinta unității de învățământ a depășit 70 kg (greutate estimată cu ajutorul 
tabelului cu greutățile medii ale DEEE), Profesorul Coordonator al Patrulei poate contacta reprezentantul local al 
Asociației RoRec. Acesta va veni să ridice deșeurile respective în decurs de 8 zile lucrătoare de la primirea 
solicitării.  
 
III.2.2.d. Profesorul Coordonator și agenții Patrulei vor recomanda tuturor persoanelor cu care comunică să 
menționeze numele unității lor de învățământ atunci când predau DEEE. Persoanele care doresc să predea DEEE 
mari în contul Patrulei locale sunt încurajate să sune gratuit la Telverde 0800 444 800. Profesorul Coordonator 
poate transmite la rândul său reprezentantului local RoRec coordonatele de contact ale persoanelor care doresc 
ridicarea DEEE mari de la domiciliu sau sediul firmei/instituției. Reprezentantul RoRec va stabili detaliile preluării 
gratuite direct cu persoanele care au solicitat acest serviciu.  
 
III.2.2.e. Organizatorul nu oferă nicio compensație financiară niciunei persoane fizice sau juridice care predă 
DEEE în cadrul Programului. 
 
III.2.3. Raportare și evaluare 
 
III.2.3.a. Între 10 – 15 mai 2015: Profesorii Coordonatori finalizează online jurnalul de activitate până la 15 mai 
ora 18.00. Vor fi luate în considerare doar jurnalele completate online, conform instrucțiunilor și încărcate de 
fiecare Profesor Coordonator în contul lui din cadrul site-ului www.patruladereciclare.ro. Jurnalele trimise pe 
email nu sunt luate în considerare.  
 
III.2.3.b. Vor intra în procesul de jurizare pentru toate categoriile de premii numai Patrulele școlare care au 
colectat minimum 4 kg DEEE/agent înscris, în incinta unității de învățământ. Pentru Premiul Cea mai activă 
Patrulă se adaugă obligativitatea completării online a jurnalului de activitate, în termenul precizat.  
 
Toate DEEE preluate din surse externe -comenzile de preluare DEEE de la domiciliu sau firme (Telverde, formular 
online, reprezentanți locali RoRec)- vor fi calculate în contul Patrulei locale pentru categoria Premii nationale. 
  
III.2.3.c. Între 16 – 31 mai 2015: Juriul Programului compus dintr-un reprezentant al Asociației RoRec, al agenției 
de PR IFMagic și al partenerului media AGERPRES evaluează activitatea Patrulelor. 
 
 
 
 

http://www.patruladereciclare.ro/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
III.2.4 Desemnarea câștigătorilor și încheierea ediției 
 
III.2.4.a. Între 5-30 iunie 2015: Asociația Română pentru Reciclare RoRec anunță câștigătorii locali pe 5 iunie 
2015, urmând ca diplomele și premiile constând în obiecte să fie oferite până la data de 30 iunie 2015. 
 
III.2.4.b. Toate Patrulele școlare care au colectat in incinta unității de învățământ cantitatea minimă de 4kg/copil 
înscris vor primi certificate de participare. Certificatele vor fi oferite în cadrul ceremoniilor de premiere de la 
închiderea anului şcolar.  
 
III.2.4.c. În cursul lunii iunie 2015 Profesorilor Coordonatori li se va solicita să completeze un chestionar de 
evaluare privind participarea în Program. Organizatorul va centraliza și analiza răspunsurile primite în vederea 
evaluării Programului. În funcţie de concluziile acestei analize Organizatorul va aduce îmbunătăţiri/modificări 
ediţiei următoare.  
 
III.2.4.d. Între 15 mai-31 august 2015: Se continuă colectarea DEEE în contul Patrulelor locale prin Proiectul 
Suporterii Patrulei. 
 
III.2.4.e. În 8 septembrie 2015: se anunță câștigătorii naționali ai programului Patrula de Reciclare, conform art. 
IV.  
 
III.2.4.f. Între 1-15 octombrie 2015: Asociația Română pentru Reciclare RoRec acordă premiile câștigătorilor 
naționali ai programului Patrula de Reciclare. 
 
III.2.4.g. După încheierea perioadei de desfăşurare a Programului, seturile de colectare vor rămâne în instituţiile 
participante şi va fi încurajată continuarea activităţilor de informare, conștientizare și colectare. Reprezentantul 
local RoRec va rămâne disponibil pentru ridicarea deșeurilor colectate în recipiente (mentenanță). Seturile de 
colectare din unitățile de învățământ unde nu au fost utilizate conform scopului proiectului vor fi ridicate de 
către reprezentantul RoRec. 
 
 
IV. PREMII 
 
Notă: În evaluarea atât pentru premiile locale cât și pentru cele naționale intră NUMAI Patrulele școlare eligibile 
(care au colectat minimum 4 kg DEEE/agent înscris în incinta unității de învățământ). 
 
IV.1 Premii locale  
Fiecare dintre premiile locale se acordă câte unei singure Patrule școlare din fiecare județ, respectiv 3 Patrule 
școlare din Municipiul București. In total sunt 82 de premii pentru cele 41 de județe și 6 pentru Municipiul 
București. 
 
IV.1.1. Cea mai activă Patrulă din județul … / din Municipiul București. 
 
IV.1.1.a. Cea mai activă Patrulă este desemnată conform următoarelor criterii de evaluare: 

- numărul comenzilor de preluare a DEEE efectuate de persoanele fizice sau juridice prin apeluri la 

Telverde și numărul de comenzi de preluare a DEEE transmise de către Profesorul Coordonator 

reprezentantului local RoRec- 40 % din punctaj;  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

- numărul de acțiuni proprii desfășurate în cadrul proiectului (conform Ghidului Profesorului) și numărul 

de acțiuni de colectare a deşeurilor electrice organizate de Asociația RoRec în care s-a implicat Patrula 

școlară respectivă.- 40% din punctaj 

- creativitatea și diversitatea activităților – 10 % din punctaj 

- acuratețea completarii Jurnalului de activitate – 10% din punctaj 

 
IV.1.1.b.Punctajul final al fiecărei Patrule școlare va fi calculat după formula: 
Nr comenzi x 0.4 + Nr activități x 0.4 + Nota pt creativitate x 0.1 + Nota pt acuratețea raportului x 0.1 
Câștigă Patrula cu cel mai mare punctaj din județul respectiv, si primele 3 Patrule şcolare din Municipiul 
București, în ordinea punctajului acumulat.  
 
IV.1.1.c. Premiul pentru ”Cea mai activă Patrulă”: obiecte  sau achitarea unor servicii turistice în valoare de 250 
euro conform pct IV.1.1.d. 
 
IV.1.1.d. Câștigătorii pot alege doar una dintre următoarele variante:  

A. Echipamente destinate dotării școlii: aparat foto SAU imprimantă; 

B. Aparate electronice pentru Profesorul Coordonator și fiecare agent al Patrulei: tabletă (pt profesorul 

coordonator) și  MP3 (pentru fiecare agent) SAU E-reader (pt profesorul coordonator) și  MP3 (pentru 

fiecare agent); 

NOTĂ: Produsele vor fi achiziţionate și livrate de Organizator, în funcţie de optiunea exprimată de fiecare 
Patrulă școlară câştigătoare, in cuantumul corespunzător sumei aferente premiului.  

C. Susținerea unor cheltuieli aferente unei excursii cu tematică ecologică. Asociația RoRec va achita doar o 

factură pentru servicii turistice în valoarea aferentă premiului și nu se implica în oganizarea excursiei. 

Responsabilitatea de organizare revine unității de învățământ. 

 
IV.1.1.e. Nu se acordă premii in bani. 
IV. 1.1.f. In situația specială in care două patrule obțin același punctaj Organizatorul va suplimenta cu încă un 
premiu local. 
 
IV.1.2.a. Cea mai mare cantitate de baterii colectată de o Patrulă școlară în incinta unei unități școlare: obiecte 
sau achitarea unor servicii turistice în valoare de 150 de euro conform pct. IV.1.2.b. 
IV.1.2.b. Criteriul de evaluare il reprezintă cea mai mare cantitate de baterii colectată în incinta unei unități de 
învățământ participante in program, la nivel județean (sau in Municipiul Bucuresti). 
IV.1.2.c. Câștigătorii pot alege doar una dintre următoarele variante:  

A. Echipamente destinate dotării școlii: aparat foto SAU imprimantă; 
B. Aparate electronice pentru Profesorul Coordonator și fiecare agent al Patrulei: tabletă (pt 

profesorul coordonator) și stick memorie USB (pentru fiecare agent) SAU E-reader (pt profesorul coordonator) și  
stick memorie USB (pentru fiecare agent); 

NOTĂ: Produsele vor fi achiziţionate și livrate de Organizator, în funcţie de optiunea exprimată de 
fiecare Patrulă școlară câștigătoare, in cuantumul corespunzător sumei aferente premiului.  

C. Susţinerea unor cheltuieli aferente unei excursii cu tematică ecologică. Asociația RoRec va 
achita doar o factură pentru servicii turistice în valoarea aferentă premiului și nu se implica în oganizarea 
excursiei. Responsabilitatea de organizare revine unității de învățământ. 

 
IV. 1.2.d. Nu se acordă premii in bani 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTĂ: Cele două tipuri de premii locale nu sunt cumulative. O patrulă școlară poate primi un singur premiu din 
fiecare categorie pentru care va selecta una dintre cele 3 variante: A, B sau C 
 
IV.2.Premii naţionale:  
 
IV.2.a. În evaluarea pentru premiile naționale vor fi luate în considerare EXCLUSIV unitățile teritorial 
administrative (județe și municipiul București) unde s-a colectat o cantitate de cel puțin 50 g DEEE/locuitor, în 
urma activității Patrulei locale, în perioada septembrie 2014 – august 2015.  
 
IV.2.b. Pentru a determina această cantitate vor fi cumulate DEEE-urile colectate de la fiecare unitate de 
învățământ și DEEE predate în contul Patrulei locale de către cetățeni, firme și instituții (Suporteri), din județul 
respectiv, sau municipiul București.  
 
IV.2.c. Se va face clasamentul celor 3 unități teritorial administrative (județe și municipiul București) unde s-a 
colectat cea mai mare cantitate DEEE, peste 50 g/locuitor și se vor acorda următoarele premii: 
 
Premiul I -acordat Patrulei locale din unitatea teritorial administrativă unde s-a colectat cea mai mare cantitate 
DEEE/locuitor, la nivel național. Premiul constă în echipamente electronice în valoare de 5000 euro.   
 
Premiul II - acordat Patrulei locale din unitatea teritorial administrativă unde s-a colectat următoarea cantitate 
DEEE/locuitor, la nivel național.Premiul constă în echipamente electronice în valoare de 3000 euro.    
 
Premiul III - acordat Patrulei locale din unitatea teritorial administrativă unde s-a colectat cea de-a treia 
cantitate DEEE/locuitor, la nivel național. Premiul constă în echipamente electronice în valoare de 2000 euro.   
 
IV.2.d. Suma corespunzătoare fiecărui premiu va fi împărțită la numărul Patrulelor școlare din respectivul 
judet/municipiu care au îndeplinit criteriul de eligibilitate (minimum 4 kg DEEE/agent înscris colectate în incinta 
școlii). Astfel, fiecare dintre aceste Patrule școlare va primi un premiu în produse electronice corespunzător 
sumei care îi revine.  
 
Ex. Județul  X primește premiul I - 5000 euro. În acest județ există 10 Patrule școlare care au colectat peste 4 kg 
DEEE/agent înscris în incinta unității școlare în perioada 15 noiembrie 2014 - 15 mai 2015.  
5000/10 = 500.  
Fiecare din cele 10 Patrule școlare eligibile va primi echipamente electronice în valoare de 500 euro.   
 
IV.2.e. Fiecare Profesor Coordonator va alege echipamente electronice pentru dotarea unității de învățământ, 
echipamente cu valoare corespunzătoare sumei care revine Patrulei sale, dintr-o listă pusă la dispoziție de 
Asociația RoRec.  
 
V. ERORI 
 
V.1. Reclamaţiile cu privire la Premiul câştigat efectuate după data de semnare a procesului-verbal de predare-
primire a premiului nu vor fi luate în considerare şi nu angajează responsabilitatea Organizatorului. Orice aspect 
legat de calitatea și funcționarea echipamentelor electrice și electronice oferite ca premiu este responsabilitatea 
producătorului și va fi gestionat conform actului de garanție. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
V.2. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a lua toate măsurile necesare, putând inclusiv să elimine din program o 
instituţie şcolară, în caz de fraudă/tentativă de fraudare a sistemului, abuz sau orice acte de natură să afecteze 
imaginea Organizatorului și/sau a celorlalți participanți, precum şi în cazul oricăror acţiuni ale 
instituţiilor/persoanelor implicate, care ar vicia sau ar fi de natură să vicieze rezultatele şi desemnarea 
câştigătorilor.  
 
V.3 Echipele Patrulelor care folosesc un limbaj nepotrivit în comunicarea publică și pe canalele de socializare ale 
Programului, sau ai căror susținători folosesc un astfel de limbaj, vor suporta sancțiuni ducând până la 
excluderea din program, după caz. 
 
VI. PROTECŢIA DATELOR PERSONALE  
 
VI.1 Participanţilor la Program 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. 
Prin participarea la Program, aceştia consimt, în mod expres, la prelucrarea de către Organizator a datelor lor cu 
caracter personal. Prin înscrierea în Program, participanţii sunt de acord că, în cazul în care vor câştiga, numele, 
localitatea de domiciliu 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. 
Profesorii Coordonatori se angajează să obțină acordul părinților elevilor minori în această privință.  
 
VI.2 Prin înscrierea în Program, 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 Asociația RoRec.  
 
VI.3 Se consideră că fotografiile, filmele și orice alt material vizual trimis de Profesorii Coordonatori ai Patrulelor 
școlare către Organizator dețin acordul implicit de utilizare și difuzare publică din partea tuturor subiecților. 
Organizatorul le va putea folosi în orice scopuri de comunicare, informare sau promovare și pe orice canale 
(materiale tipărite, presă, online) fără a mai solicita acordul sau a anunța persoanele implicate.  
 
VII. FORŢĂ MAJORĂ 
 
VII.1 Forţa majoră reprezintă orice eveniment apărut din motive independente de voinţa Organizatorului, care 
nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut de către acesta şi a cărui apariţie îl pune în imposibilitatea de a-şi 
îndeplini, fie şi parţial, obligaţiile asumate prin Regulament.  
 
VII.2. Dacă o situaţie de forţă majoră împiedică sau întârzie total sau parţial executarea Regulamentului şi 
continuarea Programului, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligaţiilor sale 
pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată, conform art. 1351, la alin. (2) si alin. 
(3) din Codul Civil. Dacă Organizatorul invocă forţa majoră este obligat să comunice Participanţilor la Program 
existenţa acesteia în termen de 5 zile lucrătoare de la apariţia cazului de forţă majoră.  
 
VIII. LITIGII 
 
Eventualele litigii apărute între Organizator şi Participanţii la prezentul Program se vor rezolva 
pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti 
române competente.  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
IX. REGULAMENTUL OFICIAL AL PROGRAMULUI 
 
IX.1 Extrase din Regulamentul Programului vor fi publicate pe site-ul www.patruladereciclare.ro. Regulamentul 
integral va fi disponibil gratuit oricărui participant.  
 
IX.2. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a aduce modificări prezentului Regulament, pe parcursul perioadei 
programului, modificări care vor fi comunicate public în aceeaşi manieră în care a fost făcută şi informarea 
iniţială. 
 
X. MENŢIUNI SPECIALE 
 
X.1 Minorii nu vor transporta și manipula alte deșeuri electrice decât baterii și aparate mici pe care le aduc 
pentru a le depune în containerele din unitatea de învățământ pentru a nu fi expuși accidentărilor. În cazul în 
care participantul la Program va decide să se implice în manipularea şi transportul deşeurilor o va face pe 
propria răspundere. Organizatorul este absolvit de orice vină în cazul producerii unui accident. 
 
 
X.2. Pentru orice solicitări (înscriere, acces site, raportare etc.), profesorii vor contacta Consilierul de proiect la 
numărul de telefon mobil: 0756.026.919, email: patruladereciclare@rorec.org, sau Managerul de proiect la 
numărul de telefon mobil 0751.302.107. 
 
 

 

http://www.patruladereciclare.ro/
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