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REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI “Spune nu risipei!” 

 

SECTIUNEA 1. Organizatorul campaniei 

Articolul nr.1.1. Organizatorul campaniei de colectare a deseurilor de echipamente 
electrice si electronice (DEEE) “Spune nu risipei!” este ASOCIAŢIA RESPO DEEE, 
persoană juridică română, fără scop patrimonial, înfiinţată în baza Încheierii nr. 
4944/23.04.2019 pronunțată de către Judecatoria Buftea in dosarul nr. 6190/94/2019, 
înregistrată sub nr. 54PJ/ 14.06.2019 în Registrul special al Asociaţiilor şi Fundaţiilor, 
titulara a Licentei de operare nr.09/02.08.2019 emisa de Ministerul Mediului, avand 
sediul social situat în București, Str. Radu Captariu nr.13, et. 2, sector 2, CIF 41292468, 
adresa de email pentru corespondența office@respo.ro, Tel: 021.796.92.72, 
reprezentată prin dl. Cristian Ioan Pocol - Președinte ( denumita in continuare 
Organizator). 

Articolul nr.1.2.Programul se va desfasura conform prevederilor prezentului 
Regulament care este obligatoriu pentru toti participantii. Programul urmareste 
informarea si constientizarea populatiei privind importanta colectarii separate a 
deseurilor de echipamente electrice si electronice si reciclarii acestora. 

Articolul nr.1.3.Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica/completa unilateral 
prezentul Regulament, precum si dreptul de a suspenda temporar sau inceta definitiv 
desfasurarea Campaniei, cu conditia instiintarii prealabile a participantilor prin 
publicarea modificarilor/masurilor pe site-ul www.respo.ro 

Articolul nr.1.4.Campania va putea fi intrerupta in caz de forta majora , in stare de 
urgenta , caz fortuit sau printr-o decizie a Organizatorului in situatiile in care va aprecia 
ca este necesar, dar nu inainte de a publica aceasta informare pe pagina campaniei 
sau pe site-ul organizatorului. 

Articolul nr.1.5.Participarea la Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, 
expresa si neechivoca de catre participanti a prezentului Regulament. 

 

SECTIUNEA 2. Definitii 

Articolul nr.2.1.In sensul 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 
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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. 

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

 

SECTIUNEA 3. Scopul si obiectivele campaniei 

Articolul nr.3.1.Programul “Spune nu risipei!”  are drept obiective cresterea 
nivelului de informare si constientizare a populatiei cu privire la importanta colectarii 
selective a deseurilor de echipamente electrice si electronice (DEEE) , in vederea 
reciclarii acestora, precum si cresterea cantitatilor de deseuri DEEE colectate de la 
populatie in scopul indeplinirii obiectivelor prevazute de OUG nr.5/2015. 

 

SECTIUNEA 4. Perioada si aria de desfasurare 

Articolul nr.4.1.Campania de informare, constientizare a populatiei si colectare a 
deseurilor DEEE este organizata si se desfasoara in localitatile din Romania, inscrise si 
selectate in campanie, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament. 
Regulamentul este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile in 
Romania. 

Articolul nr.4.2. Programul se va desfasura in perioada …………………………, localitatile, 
calendarul si intervalul orar urmand a fi comunicate prin mijloacele de promovare ale 
campaniei (afise, flyere). 

Articolul nr.4.3. Pentru fiecare localitate participanta se va stabili un program de 
informare si un calendar al actiunii de colectare. 
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Articolul nr.4.4. Colectarea de la domiciliu se realizeaza in urma unei solicitari 
transmise prin apel telefonic la 0800.800.219  sau prin e-mail la adresa 
logistica@respo.ro 

 

SECTIUNEA 5. Participanti si dreptul de participare 

Articolul nr.5.1. La campanie pot participa persoane fizice rezidente pe teritoriul 
Romaniei, cu varsta minima de 18 ani impliniti la data inscrierii in Campanie si care 
sunt domiciliati pe raza localitatilor participante in Campanie. 

Articolul nr.5.2. Pentru inscrierea in Campanie, participantii trebuie sa predea unul 
sau mai multe aparate electrocasnice, electrice sau electronice uzate/vechi sau 
defecte, intregi (nedezmembrate) la punctul de colectare fix amplasat in localitate si 
comunicat prin materialele de informare, in perioada derularii campaniei, precum si 
dupa caz, la unul dintre echipajele mobile ale operatorilor de colectare care vor circula 
in localitate , prin programare prealabila la telefon 0800.800.219 sau pe adresa de e-
mail logistica@respo.ro 

Articolul nr.5.3. Predarea deseurilor DEEE in Campanie se efectueaza la punctul fix de 
colectare organizat cu sprijinul primariei/UAT sau a partenerilor Organizatorului , iar 
in cazul echipamentelor voluminoase prin ridicare de la domiciliu. 

Articolul nr.5.4. In calitatea de detinatori de DEEE care pot contine informatii 
confidentiale, secrete comerciale sau date cu caracter personal, participantii au 
obligatia de a se asigura inainte de a preda deseurile ca acestea au fost formatate si 
nu contin informatii stocate. 

Articolul nr.5.5. Organizatorul nu este responsabil pentru informatiile stocate pe 
aceste echipamente sau pentru maniera in care subcontractorii (colectori, 
transportatori, valorificatori sau reciclatori) le gestioneaza. 

Articolul nr.5.6. Prin participarea la campanie, participantii isi exprima acordul cu 
privire la Regulamentul oficial al campaniei si sunt obligati sa respecte termenii si 
conditiile prezentului Regulament oficial . 

 

SECTIUNEA 6. Mecanismul de desfasurare 

Articolul nr.6.1. Orice persoana care detine si doreste sa predea unul sau mai multe 
aparate electrocasnice vechi intregi (nedezmebrate), se poate inscrie in campanie la 
punctul de colectare din localitate sau la operatorul de colectare desemnat pe 
perioada derularii Campaniei. 
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Articolul nr.6.2. Pentru DEEE de mari dimensiuni, participantii pot solicita preluarea 
acestora de la domiciliu prin transmiterea solicitarii la numarul de telefon 
0800.800.219 sau pe adresa de e-mail logistica@respo.ro 

Articolul nr.6.3. In momentul predarii echipamentelor electrocasnice si primirii 
cupoanelor valorice, participantii vor semna intr-un borderou de predare conform 
Anexei 2 la Regulament. 

Articolul nr.6.4. Informarea cetatenilor se va realiza prin mijloace proprii ale 
organizatorilor, precum si prin intermediul reprezentantilor autoritatilor publice 
locale, despre campania care va avea loc la data comunicata pe flyere si afise sau prin 
mecanismele stabilite de catre Organizator (portavoce, televiziune locale, ziare, 
internet etc). 

 

SECTIUNEA 7. Protectia datelor personale 

Articolul nr.7.1. Dorim sa va asiguram ca Organizatorul respecta strict Regulamentul 
General privind Protectia Datelor nr. 679/2016 si orice alte acte normative care 
reglementeaza protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu 
caracter personal, si ca luam toate masurile legale necesare pentru aplicarea practica 
a principiilor de legalitate, transparenta, minimizare si securitate a prelucrarii datelor 
dvs. cu caracter personal . 

Articolul nr.7.2. Datele personale ale persoanelor fizice care vor fi prelucrate in cadrul 
Campaniei sunt: nume, prenume , semnătură,numar de telefon și fotografii in scopul 
intocmirii borderoului de preluare a DEEE (pe suport de hartie și în formă electronică), 
pentru inregistrarea, centralizarea si gestionarea DEEE ,cu respectarea normelor legale 
si a trasabilitatii cantitatilor de DEEE colectate in cadrul acestei campanii ,precum si in 
scopul mentionat la art.7.3. Datele  se vor  prelucra numai in baza acordului Dvs 
expres. 

Articolul nr.7.3. Asociatia RESPO DEEE va utiliza fotografiile in care apar participantii – 
persoane fizice care predau DEEE – in urmatoarele scopuri: pentru promovarea 
rezultatelor Campaniei pe site-ul RESPO DEEE  (www.respo.ro) sau pagina de 
Facebook a RESPO DEEE, pentru a fi incluse in materiale de prezentare a activitatii 
RESPO DEEE (tip retrospectiva, newsletter etc.). Utilizarea fotografiilor in aceste 
scopuri se face pentru o perioada de maxim 2 ani. 

 

SECTIUNEA 8. Forta majora si cazul fortuit 

Articolul nr.8.1 Forta majora reprezinta orice eveniment extern, imprevizibil, absolut 
invincibil și inevitabil , care nu poate fi controlat, remediat , prevazut și nici împiedicat 
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de către Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului , din motive 
independente de vointa sa, si a carui aparitie il pune in imposibilitatea de a-si indeplini 
obligatiile asumate prin Regulament. 

Articolul nr.8.2.Cazul fortuit este un eveniment care nu poate fi prevăzut și nici 
împiedicat de către cel care ar fi fost chemat să răspundă dacă evenimentul nu s-ar fi 
produs. 

Articolul nr.8.3. Daca o situatie de forta majora sau de caz fortuit impiedica sau 
intarzie , total sau partial, executarea Regulamentului si continuarea campaniei de 
colectare DEEE, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea 
obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau 
intarziata, conform art.1351 si urm. Codul Civil. Daca Organizatorul invoca forta majora 
sau de caz fortuit este obligat sa comunice Participantilor la campania de colectare 
DEEE existenta acesteia in termen de 20 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta 
majora. 

 

SECTIUNEA 9. Litigii 

Articolul nr.9.1. Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezenta 
campanie de colectare DEEE se vor solutiona 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 Organizatorului. 

 

SECTIUNEA 10. Regulamentul oficial al campaniei de colectare DEEE “Spune nu 
risipei” 

Articolul nr.10.1. Regulamentul campaniei Spune nu risipei va fi publicat pe site-ul 
www.respo.ro si va fi disponibil gratuit oricarui solicitant, pe intreaga perioada de 
desfasurare a Campaniei, la punctele de colectare. 

Articolul nr.10.2.Regulamentul este intocmit si este pus la dispozitia celor interesati in 
mod gratuit de catre Organizator pentru fiecare persoana care doreste sa participe. 

Articolul nr.10.3. Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa 
se conformeze si sa respecte , in mod neconditionat, prevederile prezentului 
Regulament si eventualele modificari/completari ulterioare . 

 

 

SECTIUNEA 11. Incetarea Campaniei 
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Articolul nr.11.1. Organizatorul poate decide incetarea prezentei Campanii inainte de 
data expirarii duratei stabilite initial ,  din motive independente de vointa sa, cum ar 
fi, dar fara a se limita la aparitia unui eveniment ce constituie forta majora/caz fortuit 
conform legislatiei in vigoare, in conditiile expres prevazute in Regulament , precum si 
pentru imposibilitatea de a continua prezenta Campanie din ratiuni obiective. Acest 
lucru va fi comunicat pe site-ul www.respo.ro 

 

ANEXA 1 – LISTA CATEGORIILE DE DEEE (CONFORM ANEXEI 4 DIN OUG NR. 5/2015) 

 

1. Echipamente de transfer termic: 

- frigidere, congelatoare, distribuitoare automate de produse reci, echipamente de aer 
conditionat, echipamente de dezumidificare, pompe de caldura, radiatoare cu ulei si 
alte echipamente de transfer termic utilizand alte fluide decat apa pentru transferul 
termic. 

2. Ecrane monitoare şi echipamente care conţin ecrane cu o suprafata mai mare de 
100 cm2 : 

- ecrane, televizoare, cadre foto LCD, monitoare, calculatoare portabile, calculatoare 
mici portabile. 

4. Echipamente de mari dimensiuni: 

- masini de spalat rufe, uscatoare de haine, masini de spalat vesela, masini de gatit, 
sobe electrice, plite electrice, aparate de iluminat, echipamente de reproducere a 
sunetului sau imaginilor, echipamente muzicale cu exceptia orgilor instalate in lacasuri 
de cult, aparate de tricotat si tesut, unitati centrale de calculator de mari dimensiuni, 
imprimante de mari dimensiuni, fotocopiatoare, automate cu monede de mari 
dimensiuni, dispozitive medicale de mari dimensiuni, instrumente de supraveghere si 
control de mari dimensiuni, distribuitoare automate de produse si bancnote de mari 
dimensiuni, panouri fotovoltaice. 

5. Echipamente de mici dimensiuni: 

- aspiratoare, aparate de curatat covoare, aparate de cusut, aparate de iluminat, 
cuptoare cu microunde, echipamente de ventilare, fiare de calcat, aparate de prajit 
paine, cutite electrice, fierbatoare de apa, ceasuri desteptatoare si ceasuri de mana, 
aparate de ras electrice, cantare, aparate pentru ingrijirea parului si de ingrijire 
corporala, calculatoare de buzunar, aparate de radio, camere video, aparate video, 
echipamente de inalta fidelitate, instrumente muzicale, echipamente de reproducere 
a sunetului sau imaginilor, jucarii electrice si electronice, echipamente sportive, 
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calculatoare pentru ciclism, scufundare, cros, canotaj etc., detectoare de fum, 
regulatoare de caldura, termostate, unelte electrice si electronice de mici dimensiuni, 
dispozitive medicale de mici dimensiuni, instrumente de supraveghere si control de 
mici dimensiuni, distribuitoare automate de produse de mici dimensiuni, echipamente 
de mici dimensiuni cu panouri fotovoltaice integrate. 

6. Echipamente informatice si echipamente pentru comunicatii electronice de 
dimensiuni mici, nicio dimensiune externa mai mare de 50 cm: 

- telefoane mobile, GPS, calculatoare de buzunar, routere, calculatoare personale, 
imprimante, telefoane. 
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ANEXA nr. 2 – BORDEROU de PREDARE – PRIMIRE DESEURI DE ECHIPAMENTE ELECTRICE SI ELECTRONICE (DEEE) in cadrul 
Campaniei  “Spune nu risipei!” 

 

Nr. Crt. Nume&Prenume participant Acord GDPR pt colectarea 
,prelucrarea si stocarea 
datelor cu caracter 
personal 
(nume/prenume/ 

semnatura) 

Acord GDPR 
pt efectuare si 
publicare poze 

Deseu DEEE predat Cantitate 
DEEE 
(buc) 

Cantitate 
DEEE  (kg) 

Semnatura 

1  Da/Nu Da/Nu     

        

        

        

        

        

        

        

        

        

Borderoul a fost intocmit de catre _________________________, in calitate de reprezentant al Asociatiei RESPO DEEE. Semnatura__________ 
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Anexa nr.3 GDPR la Borderoul de predare-primire DEEE nr._________/_______ 2020 

 

 

Subsemnatul/subsemnata _____________________________, in calitate de participant la campania de colectare a deseurilor de 
echipamente electrice si electronice (DEEE) “Spune nu risipei!” ,  declar in mod expres ca sunt de acord ca organizatorul Asociatia 
RESPO DEEE sa imi colecteze ,sa imi prelucreze si sa imi  stocheze datele mele cu caracter personal si datele cu caracter personal 
speciale (respectiv numele/prenumele meu , semnătură, numar de telefon si fotografia mea) cu respectarea Regulamentului UE 
nr.679/2016 si a normelor legale , date ce vor fi necesare in scopul exclusiv de intocmire a borderoului de preluare a DEEE (pe suport 
de hartie și în formă electronică), pentru inregistrarea, centralizarea si gestionarea DEEE ,cu respectarea normelor legale si a 
trasabilitatii cantitatilor de DEEE colectate in cadrul acestei campanii, iar fotografia mea va fi utilizata in scopul promovarii rezultatelor 
campaniei pe site-ul RESPO DEEE (www.respo.ro) sau pagina de Facebook a RESPO DEEE, pentru a fi incluse in materiale de prezentare 
a activitatii RESPO DEEE (tip retrospectiva, newsletter etc.).  pentru o perioada de maxim 2 ani; declar ca am luat la cunostinta de 
faptul ca am dreptul de a solicita accesul la datele personale prelucrate , la rectificarea sau stergerea acestora ori restrictionarea 
prelucrarii la numarul de telefon 0217969272 sau prin email la office@respo.ro, precum si dreptul de a formula plangere la 
Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, in cazul in care drepturile mele nu vor fi respectate 
. 

De asemenea, declar ca am luat la cunostinta de continutul Regulamentului campaniei in forma publicata pe site-ul www.respo.ro si 
sunt de acord cu acesta. 

 

Semnatura:___________________________ 

 


