REGULAMENTUL DE PARTICIPARE LA CAMPANIA “COLECTAREA DEȘEURILOR
SELECTIVE DE HÂRTIE ȘI CARTON”
I.

PĂRŢILE
1.1. S.C. GOSP-COM S.R.L. cu sediul în mun.Tg Secuiesc, str. Budai nagy Antal nr. 1, judeţul
Covasna, având CIF. RO 8510382, înregistrată la O.R.C. Covasna sub nr. J/l4/70/1996, numărul
contului IBAN RO52RNCB0127007504060001 deschis la B.C.R. sucursala Tg Secuiesc, tel.
0267-361060, tel/fax. 0267-363698, http//www.gosp-com.ro, e-mail: gospcom@gosp-com.ro
reprezentant legal Zonda Balazs;
1.2. S.C. ECO BIHOR S.R.L., cu sediul în Oradea, Şos. Borşului nr. 3/N, jud. Bihor, înregistrată la
Registrul Comerţului sub nr. J05/203/2004, CUI RO 16131665, e-mail: center@ecobihor.ro. prin
reprezentant legal Pásztai Zoltán Attila;
1.3. ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ REGIO KEZDI, cu sediul în
Municipiul Targu Secuiesc, str. Budai Nagy Antal nr.1, jud. Covasna, având CUI 32114771, prin
reprezentant legal Bokor Tiberiu;
1.4. ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ SISTEM INTEGRAT DE
MANAGEMENT AL DEŞEURILOR COVASNA, cu sediul în Municipiul Sfântu Gheorghe,
str. Libertăţii nr. 4 jud. Covasna, e-mail: adismidcovasna@vahoo.com. prin reprezentant legal
Ambrus József;

au convenit stabilirea prezentului Regulament care constituie anexă la Acordul de parteneriat nr.
186/28.02.2019

1. Perioada de desfăşurare
Campania de colectare a deșeurilor selective de hârtie și carton se desfășoară în perioada 1 martie
2019 - 31 mai 2019. Acordarea premiilor către câștigători se va face la o dată anunțată în prealabil de
părți.
Regulamentul este întocmit şi va fi făcut public, conform legislaţiei aplicabile în România.
2. Participanţi
Pentru a asigura șanse egale la înscrierea în concurs, acesta se organizează pentru grupe de grădiniță
și clase de elevi și/sau grupe. Numărul de clase/grupe de elevi înscriși nu este limitat. Cantităţile colectate
se vor depozita la punctul de colectare special amenajat din cadrul școlii, deşeurile strânse se vor
contabiliza în cadrul concursului.
Predarea deşeurilor selective de hârtie şi carton se face prin programare prealabilă stabilită de comun
acord cu operatorul de salubritate, predarea fiind efectuată la adresa din Targu Secuiesc, str. Budai Nagy
Antal nr.1, jud. Covasna, cu prezenţa profesorului (cadru didactic) către reprezentatul S.C.GOSP-COM
S.R.L.., cantitatea de deşeurilor selective de hârtie şi carton predată se va înscrie pe procesul-verbal de
predare menţionând clasa/grupa de elevi deponentă, greutatea şi categoria deşeului.Participanţii la
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Campania “Colectarea deșeurilor selective de hârtie și carton” sunt obligaţi să respecte termenii şi
condiţiile prezentului Regulament.
3. Premiile
3.1. Premiile vor fi acordate, la finalul campaniei, claselor/grupelor de elevi participante, pe baza
celor mai mare cantități de deșeuri selective hârtie și carton colectate, de către Asociația de Dezvoltare
Intercomunitară ‘’REGIO KEZDI’’, după cum urmează:
• Locul 1 – excursie în valoare de 3.000 lei
• Locul 2 – excursie în valoare de 2.000 lei
• Locul 3 – excursie în valoare de 1.000 lei
Cadrele didactice și clasele/grupele de elevi din instituțiile de învățământ înscrise vor primi
diplome de participare.
3.2. Premiile vor fi acordate, la finalul campaniei, instituțiilor școlare participante, pe baza celor
mai mare cantități de deșeuri selective hârtie și carton colectate în total, de către clasele/grupele de elevi
din cadrul acestora, de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Management al
Deșeurilor Covasna, după cum urmează:
• Locul 1 – coșuri de gunoi interioare pentru deșeuri selective, în valoare de 1.000 lei
• Locul 2 – coșuri de gunoi interioare pentru deșeuri selective, în valoare de 800 lei
• Locul 3 – coșuri de gunoi interioare pentru deșeuri selective, în valoare de 600 lei
3.3. Pe lângă premiile acordate, S.C. ECO BIHOR S.R.L. asigură plata către clasele/grupele de
elevi participante, a contravalorii deșeurilor selective de hârtie și carton colectate și predate spre reciclare,
la suma de 0,20 lei/kg (200 lei/t).
4. Mecanismul de desfăşurare
Toţi elevii/grupele care aduc, în perioada 1 Martie 2019 - 31 Mai 2019, la punctul de colectare special
amenajat din cadrul şcolii sau la Centrul de colectare situat în Targu Secuiesc, str. Budai Nagy Antal nr.1,
jud. Covasna, deşeuri selective de hârtie şi carton (aşa cum au fost descrise anterior), vor intra în cursa
câştigării premiilor menţionate la secţiunea 3.
La predarea deşeurilor selective de hârtie şi carton elevii/grupele, vor fi trecuţi pe procesul-verbal de
predare emis de operatroul de salubritate SC GOSP-COM SRL
Completarea datelor solicitate pentru cantităţile predate în cadrul şcolii sau instituţiei sunt: nume,
prenume, clasa, instituţia de învăţământ, cantitatea depusă, respectiv data depunerii deşeurilor selective de
hârtie şi carton, semnătura reprezentantului unităţii de învăţământ şi semnătura reprezentantului
operatorului de salubritate prin care se confirmă predarea deşeurilor.
Completarea datelor solicitate pentru cantităţile predate la Centrul de colectare selectivă din Targu
Secuiesc str Budai Nagy Antal nr.1, jud. Covasna sunt: nume,prenume, clasa, instituţia de învăţământ,
cantitatea depusă, respectiv data depunerii deşeurilor selective de hârtie şi carton, semnătura persoanei
desemnată/sau reprezentantului unităţii de învăţământ şi semnătura reprezentantului operatorului de
salubritate prin care se confirmă predarea deşeurilor.
în cazul identificării de către părţi a unor persoane care influenţează sau facilitează câştigarea premiilor
puse în joc, aceştia îşi rezervă dreptul de a apela la toate mijloacele legale pentru urmărirea în instanţă a
persoanelor respective şi de a recupera eventualele prejudicii cauzate.
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5. Desemnarea câştigătorilor
Câştigătorii Campaniei ”Colectarea deșeurilor selective de hârtie și carton" se declară în urma
centralizării cantităților colectate în fiecare unitate de învățământ și validate de părți. În urma
centralizărilor se va determina clasamentul final al Campaniei ”Colectarea deșeurilor selective de hârtie și
carton".
Premierea câștigătorilor se va face la o dată care va fi anunțată în prealabil de către părți. Nu se
acordă contravaloarea în bani a premiilor.
6. Erori
În caz de tentativă de fraudă a sistemului, abuz sau orice acte de natură a afecta imaginea părților,
aceştia îşi rezervă dreptul de a lua toate măsurile necesare pentru remedierea situaţiei apărute.
7. Protecţia datelor personale
Participanţilor la Campania ”Colectarea deșeurilor selective de hârtie și carton" 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 Campania ”Colectarea deșeurilor selective de hârtie și carton" participanţii sunt
de acord că, în cazul în care vor câştiga, numele, adresa şi fotografia lor să poată fi făcute publice şi
folosite în scopuri publicitare de către părți, în diverse materiale tipărite, fără nici un fel de pretenţie
legată de acest aspect.
8. Litigii
Eventualele litigii apărute între părți şi participanţii la prezenta Campanie 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.

Regulamentul oficial al Campaniei ”Colectarea deșeurilor selective de hârtie și carton" va
fi publicat pe adresa de internet www.gosp-com.ro.
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