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REGULAMENTUL OFICIAL 
AL CAMPANIEI  

„Baterel si Lumea NON-E” 
 
 
Asociatia Environ in parteneriat cu Ministerul Educației Nationale, Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor si 

Garda Națională de Mediu, organizeaza in perioada 01.09. 2015 – 15.06.2016 cea de-a cincea ediție a 

Campaniei  de conștientizare, responsabilitate socială  și colectare selectivă „Baterel si Lumea NON-E”. 

Campania este sustinuta de Sistemul National de Reciclare a Bateriilor (SNRB).  

 
 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORII 
 
Organizatorii campaniei „ Baterel si Lumea NON-E” sunt Asociatia Environ, cu sediul in Str. George Bacovia Nr. 
1, Voluntari, Jud. Ilfov, Nr. Act. Autorizare I.J. 56/13.09.2007, CUI 22484904 , COD IBAN 
RO72BRDE445SV91287354450, BRD Sucursala Aviatiei, ca structura autorizata de management al deseurilor 
de echipamente electrice si electronice la nivel national 
si  
Asociatia Sistemul National de Reciclare a Bateriilor (SNRB) cu sediul social in în Bucureşti, str. Marcel Iancu 
nr. 3-5, sector 2, număr de înmatriculare în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor 28/04.03.2010,CUI RO 26655357 
, cod IBAN RO26BRDE445SV01795104450, BRD Sucursala Aviatiei,  ca structura autorizată de management la 
nivel national a deșeurilor de baterii si acumulatori, 
 
Decizia de derulare a campaniei, conform regulilor din prezentul Regulament, este finală si obligatorie pentru 
participanti. Regulamentul oficial este întocmit si va fi făcut public conform legislației aplicabile în România. 
 

SECTIUNEA 2. ARIA DE DESFASURARE A CAMPANIEI  
 
Campania  este organizată pe teritoriul României, urmand a fi promovată în randul unităților școlare 
(învățământ preșcolar, primar, gimnazial si liceal) de pe teritoriul României atat direct de către Organizatori 
cat si prin intermediul Inspectoratelor Școlare, a mass – media si a site-urilor de internet dedicate.  
 

SECTIUNEA3. DURATA CAMPANIEI  
 
Campania se va desfășura in perioada 01.09.2015 – 15.06.2016 astfel: 

1. Competitia de eseuri/desene/reportaje/foto și videoreportaje:  01.09.2015 – 30.05.2016 

2. Derularea de ore demonstrative la sediile unităților de învățământ pe baza solicitărilor acestora în 
baza unui program stabilit de comun acord: pâna la incheierea campaniei  

3. Campania de colectare DEEE (deșeuri electrice de mici dimensiuni - inclusiv telefoane mobile vechi) : 
01.09.2015 – 30.05.2016 

4. Campania de colectare baterii si acumulatori uzați 01.09.2015 – 30.05.2016 (colectarea se va face in 
baza solicitarilor fiecarei unitati de învățământ). 

5. Transmiterea desenelor/eseurilor/reportajelor/fotoreportajelor: 01.09.2015 – 30.05. 2016 
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Câștigătorii vor  fi premiați in perioada 15.06 – 30.06 prin intermediul reprezentanților Organizatorilor care 
vor înmâna personal premiile câștigătorilor, sau, in cazul in care nu va fi posibila înmânarea directa a premiilor 
către câștigători, acestea vor fi transmise prin curier la sediul unității de învățământ. 
 
 

 
SECTIUNEA 4. SCOPUL CAMPANIEI 

Această campanie are urmatoarele obiective: 

1. Implicarea atât a elevilor din ciclurile preșcolar, primar, gimnazial și liceal cât și a cadrelor didactice în 

realizarea unei rețele naționale de colectare și reciclare selectivă (în special a DEEE de mici dimensiuni 

și a bateriilor și acumulatorilor uzați) 

2. Implementarea unui program funcțional de conștientizare și a unui sistem eficient de educare privind 

colectarea selectivă la nivelul unităților de învățământ 

3. Realizarea unei campanii integrate de comunicare la nivel național, în rândul elevilor, privind efectele 

nocive ale DEEE (deșeuri de echipamente electrice și electronice) si ale celor de baterii si acumulatori 

asupra mediului. 

4. Realizarea unei competiții pozitive la nivel național in ceea ce privește colectarea selectivă prin 

intermediul concursurilor de eseuri și promovare on-line 

5. Colectarea deșeurilor electrice de mici dimensiuni si a bateriilor uzate in unitatile de învățământ 

preuniversitar (gradinite,  școli si licee) 

 
 

SECTIUNEA 5. MODUL DE DESFĂȘURARE AL CAMPANIEI 
 
5.1. Informarea 
 
Campania are trei direcții principale de acțiune:  

 Informarea copiilor din grădinițe și a elevilor din clasele I – XII concretizată prin redactarea si trimiterea  
de către acestia a unui eseu, reportaj, fotoreportaj sau, in cazul copiilor din clasele I-IV si a celor din 
clasa pregatitoare și invățamantul preșcolar, a unui desen in conformitate cu tematica propusă in 
functie de grupa de varsta (v. Descriere mai jos),  

 Colectarea efectivă de către elevi a Deșeurilor de echipamente electrice si electronice (DEEE) de mici 
dimensiuni, inclusiv a telefoanelor mobile uzate si a celor de baterii si acumulatori in unitățile de 
învățământ. 

 Implicarea elevilor si a cadrelor didactice  în conștientizarea populației privind efectul nociv al acestor 
tipuri de deșeuri prin realizarea de campanii on-line pe retele de socializare, sau prin intermediul site-
urilor proprii.  
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 Informarea asupra campaniei va fi efectuata astfel: 
 

a. Informarea directă a persoanelor de decizie din școli de către Organizatori prin intermediul call – 
centerului si a site-urilor campaniei www.baterel.ro si www.magazinbaterel.ro 

b. Distribuirea in unitățile școlare in mod gratuita kit-urilor de colectare constand in: recipient de 
colectare baterii, pungi pentru colectarea bateriilor, afise si cataloage de premii. 

c. Distribuirea prin intermediul site-ului www.baterel.ro a  unui material didactic auxiliar sub forma unui 
Ghid de colectare selectivă cu modele practice – Lumea NON-E 
Ghidul este structurat pe 10 capitole care corespund urmatoarelor teme: 

i. Ce este ecologia 
ii. Efectele nocive ale deșeurilor asupra mediului 

iii. Cum se colectează și reciclează 10 tipuri de deșeuri: hârtie, PET, sticlă (albă și 
colorată), textile, anvelope, metale feroase și neferoase, DEEE, baterii, materiale de 
construcții 

iv. Unde reciclăm / Cum păstrăm 
d. Sustinerea informatiilor din materialul auxiliar prin implementarea unui program de lectii 

demonstrative privind colectarea selectivă si reciclarea la sediile unităților de învățământ  (la cerere) 
e. Susținerea programului de informare prin intermediul paginii de Facebook și a site-urilor dedicate: 

www.baterel.ro si www.magazinbaterel.ro 
f. Distribuiea in unitățile școlare a afișelor de informare privind modul de reciclare a diferitelor tipuri de 

deșeuri  
g. Distribuirea către profesorii coordonatori prin intermediul site-ului www.baterel.ro a unui suport de 

curs pentru sustinerea orelor de educatie ecologica 
 

 
5.2. Inscrierea 

 

 Fiecareunitate de învățământ se poate inscrie in competitie in doua moduri: 

 Prin completarea formularului de inscriere disponibil pe site-urile campaniei www.baterel.ro 
/ www.magazinbaterel.ro  

 Direct – prin completarea de către persoana autorizată a Formularului de  înscriere pus la 
dispoziție de către Organizatori – in cazul in care unitatea de învățământ nu are acces la 
internet. In acest caz Call – center-ul Organizatorului va crea contul aferent unității de 
învățământ in aplicația www.magazinbaterel.ro 

 
 

 Modalitatea de înscriere /inregistrare/ validare a numarului de punte acumulate, comanda 
premii 

 Fiecare unitate de învățământ se va înscrie in campanie prin completarea formularului de 
înscriere disponibil pe www.baterel.ro sau www.magazinbaterel.ro 

 Fiecarei unitati de învățământ, ca urmare a completarii formularului de înscriere, i se aloca 
automat un cont pe site-ul www.magazinbaterel.ro, cont care poate fi accesat de către 
profesorul coordonator sau persoana responsabilă desemnata de unitatea de învățământ prin 
intermediul unui username si a unei parole. Ulterior formularul va fi printat, semnat și 
stampilat de către unitatea de învățământ și transmis către call – center pentru validarea 
înscrierii. 

 In cazul școlilor care nu pot, din motive obiective, sa se înscrie in campanie prin intermediul 
completării formularului on-line, înscrierea si alocarea unui cont in aplicația 

http://www.baterel.ro/
http://www.magazinbaterel.ro/
http://www.baterel.ro/
http://www.baterel.ro/
http://www.magazinbaterel.ro/
http://www.baterel.ro/
http://www.baterel.ro/
http://www.magazinbaterel.ro/
http://www.magazinbaterel.ro/
http://www.baterel.ro/
http://www.magazinbaterel.ro/
http://www.magazinbaterel.ro/
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www.magazinbaterel.ro va fi făcuta de către call – center-ul Organizatorului, in baza 
formularului completat si semnat de unitatea de învățământ  

 Comanda de ridicare a deșeurilor electrice si / sau de baterii si acumulatori din incinta unității 
de învățământ poate fi făcuta doar de către profesorul coordonator prin intermediul contului 
aferent școlii respective din aplicația www.magazinbaterel.ro , care va completa cantitățile 
pentru fiecare elev în parte 

 Comanda de ridicare a deșeurilor electrice si / sau baterii se va face la o cantitate minima de 
10 kg  DEEE sau o cutie (din kit-ul de campanie) plina cu deșeuri de baterii 

 In cazul in care școala nu poate accesa contul din aplicatie, din motive obiective (lipsa 
conexiunii la internet etc), comanda de ridicare va fi transmisa către call – center-ul 
Organizatorului prin fax sau la numarul de telefon 031 8270000), urmand ca acesta sa 
introduca in aplicatie comanda de preluare a deșeurilor  

 Validarea numarului de puncte aferente cantitatilor de deșeuri colectate va fi făcuta doar de 
către Call – center-ul Organizatorului numai dupa receptionarea deșeurilor ridicate din 
unitățile de învățământ. 

 Comanda de produse din catalog, va fi făcuta de profesorul coordonator din unitatea de 
învățământprin intermediul aplicatiei www.magazinbaterel.ro pe baza cumularii listelor 
(wishlist) făcute de fiecare elev in parte. 

 In cazul in care școala nu poate accesa contul din aplicatie, din motive obiective (lipsa 
conexiunii la internet etc), comanda de produse din catalog va fi transmisa către call – center-
ul Organizatorului prin fax sau la numarul de telefon  031 8270000), urmand ca acesta sa 
introduca in aplicatie comanda de produse  

 Fiecare elev poate accesa aplicația www.magazinbaterel.ro , poate vizualiza catalogul de 
premii si, prin completarea formularului de inregistrare isi poate crea un cont personal 

 Contul fiecarui elev va fi alocat unității de învățământ din care provine elevul si va fi validat in 
urma verificarii de către call - center 

 In cazul in care un elev nu are acces la internet, profesorul coordonator din unitatea de 
învățământ poate crea un cont pentru respectivul elev  in aplicația www.magazinbaterel.ro si, 
poate crea si wishlist-ul pentru acesta 

 Daca unitatea de învățământ nu este inscrisa in Campanie, in baza formularului de înregistrare 
transmis de elev, call – center – ul Organizatorului va contacta unitatea de învățământ in 
vederea înscrierii in Campanie 

 In momentul in care deșeurile colectate din unitatea de învățământ au ajuns la Organizatori, 
acesta valideaza numarul de puncte aferente unității de învățământ si, respectiv fiecarui elev.  

 Dupa validarea numarului de puncte de către Organizatori, profesorul coordonator poate 
trimite comanda de premii din Catalog pe baza cumularii wishlist-urilor fiecarui elev prin 
intermediul aplicatiei www.magazinbaterel.ro. 

 Produsele comandate vor fi transmise direct către unitatea de învățământ iar distribuirea 
acestora către elevi va fi făcuta de către profesorul coordonator, acesta fiind răspunzător 
integral pentru distribuirea produselor către elevi. 

 Detalii privind utilizarea aplicatiei pot fi regasite pe www.magazinbaterel.ro sau la call – center 
la numarul de telefon: 031 8270000 

 Fiecare unitate de învățământ va primi containere speciale pentru colectarea deșeurilor de 
baterii si acumulatorisi pungi speciale pentru colectarea bateriilor uzate 

 La concursul de desene/eseuri/reportaje si fotoreportaje pot participa toti elevii din unitățile 
de învățământ inscrise in campanie, pe grupe de varsta:  

o Grupa 1: gradinita si clasa pregatitoare – desene pe tema colectarii selective si a reciclarii 

 Grupa 2: clasele I – IV - elevii pot trimite eseuri si /sau desene pe tema colectarii 
selective a deșeurilor de baterii, a deșeurilor electrice sau a reciclarii 

http://www.magazinbaterel.ro/
http://www.magazinbaterel.ro/
http://www.magazinbaterel.ro/
http://www.magazinbaterel.ro/
http://www.magazinbaterel.ro/
http://www.magazinbaterel.ro/
http://www.magazinbaterel.ro/
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 Grupa 3: Clasele V-VIII 

 Grupa 4: Clasele IX - XII 
 

 La competitia de promovare on-line pot participa toti elevii din unitățile de învățământ inscrise in 
campanie 

 La competitia de implicare personala pot participa cadrele didactice din unitățile de învățământ 
inscrise in competitie 
 
 
 
 
5.3. Concursul: 
 
5.3.1. Campania de colectare in școli 
 

 Fiecare institutie de învățământ inscrisa in Campanie va preda in mod gratuit către 
Organizatori bateriile si acumulatorii uzati colectati in containerele puse la dispoziție si 
deșeurile de echipamente electrice si electronice (DEEE)colectate. 

 Deșeuri electrice 
o La fiecare predare de DEEE de mici dimensiuni fiecare elev va primi un numar de 

puncte corespunzator tipului de deseu predat 
o Punctele se vor acorda in functie de tipul de deseu electric predat conform Tabelului 

de corespondenta intre tipul deseului si numarul de puncte* 
o Punctele primite la fiecare predare de deșeuri tip DEEE se cumuleaza cu cele primite 

anterior * 
o Pentru a facilita acordarea punctelor, fiecare deseu predat trebuie sa fie prevazut cu 

o eticheta care sa contina: Numele elevului, unitatea de învățământ, clasa si numele 
profesorului coordonator. 

o DEEE sunt considerate toate tipurile de aparate electrice si electrocasnice uzate 
(incluzand jucarii, gadget-uri, telefoane mobile, etc). 

o NU sunt acceptate si punctate si parti componente ale DEEE cum ar fi: placi electrice, 
motoare electrice, tuburi cinescoape, cuve ale masinilor de spalat, compresoare, etc.  

o Fiecare elev, care aduce la colectare deșeuri electrice, va putea accesa aplicația 
www.magazinbaterel.ro unde va putea vedea numarul de puncte acumulat. Punctele 
acumulate vor fi validate de către Call – center-ul Organizatorului odata ce deșeurile 
au ajuns la acesta. Detaliile privind modalitatea de înregistrare / validare sunt 
detaliate in paragraful “Modalitatea de înregistrare/ validare a numarului de punte 
accumulate, comanda premii” din prezentul Regulament 

o Colectarea DEEE va fi făcuta in baza solicitarilor transmise de către profesorul 
coordonator sau persoana desemnata de unitatea de învățământ în conformitate 
cu prezentul Regulament prin acesarea contului unității de învățământ din aplicația 
www.magazinbaterel.ro , sau la call - center la numarul 031 8270000 sau, in cazul in 
care nu a fost făcuta nici o solicitare,la finalul Campaniei. 

o Colectarea va fi făcuta într-un spatiu stabilit de către fiecare unitate de învățământ. 
o DEEE– urile anunțate vor fi colectate si transportate in mod gratuit si fara obligație 

financiara din partea participantilor la campanie. 
o Echipamentele (DEEE) predate cu părți lipsa sau descompletate in proportie mai mare 

de 25% vor fi declasate la o categorie de punctaj imediat inferioara conform Tabelului 
de corespondenta intre tipul deșeului si numarul de puncte 

http://www.magazinbaterel.ro/
http://www.magazinbaterel.ro/
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o Pe baza punctelor acumulate, fiecare elev va putea alege un obiect sau mai multe 
(care corespund numărului de puncte) din catalogul de premii atasat prezentului 
Regulament 

o Catalogul cu premii va distribuit un unitățile de învățământ si va fi  accesibil si pe site-
urile campaniei: www.baterel.ro/ www.magazinbaterel.ro 

o La finalul campaniei, primele trei școli care au colectat cele mai mari cantități de 
deșeuri electrice vor fi premiate cu excursii si tabere astfel: Locul I o excursie pentru 
11 persoane (10 elevi si 1 profesor însoțitor) la Bruxelles si câte 10 locuri + 1 profesor 
coordonator intr-un summer camp  

o Departajarea școlilor si, implicit, desemnarea  câștigătorilor  va fi făcuta automat si in 
mod neutru strict in baza cantităților colectate de fiecare pana la data 30.05.2015 

o In caz de egalitate de punctaj intre primii clasati se va proceda la tragere la sorti. 
Tragerea la sorti se va desfășura la sediul Organizatorului la o data anuntata in 
prealabil, in prezenta unui notar public.  

 * Organizatorii  îşi rezervă dreptul de a elimina din campanie orice parțicipant care nu respectă 
prezentul regulament sau care este bănuit de inţenţii de a deturna scopul campaniei de 
informare şi educaţie ecologică în scop comercial sau cu caracter de înselăciune. 

 

 Deșeuri de baterii si acumulatori 
o Predarea bateriilor uzate se va face individual de către fiecare elev in containerul 

special pus la dispoziție in unitatea de învățământ 
o In unitatea de învățământ vor fi puse la dispozitia elevilor pungi speciale pentru 

colectarea bateriilor.  
o Elevii vor completa formularul tiparit pe fiecare punguta cu datele personale 
o Pentru fiecare predare de baterii, fiecare elev va primi un numar de puncte 

corespunzator numărului de baterii predate, conform Tabelului de punctaj atasata 
prezentului Regulament. 

o Fiecare elev, care aduce la colectare baterii uzate, va putea accesa aplicația 
www.magazinbaterel.ro unde va vedea numarul de puncte acumulat. Punctele 
acumulate vor fi validate de către Call – center-ul Organizatorului odata ce deșeurile 
au ajuns la acesta. Detaliile privind modalitatea de înregistrare / validare sunt 
detaliate in paragraful “Modalitatea de înregistrare/ validare a numărului de punte 
accumulate, comanda premii” din prezentul Regulament 

o Colectarea bateriilor uzate va fi făcuta in baza solicitarilor transmise de către 
profesorul coordonator sau persoana desemnata de unitatea de învățământ  în 
conformitate cu prezentul Regulament prin acesarea aplicatiei 
www.magazinbaterel.ro , sau la call center la numarul 031 8270000 sau, in cazul in 
care nu a fost făcuta nici o solicitare, la finalul Campaniei. 

o Pe baza punctelor acumulate, fiecare elev va putea alege un obiect sau mai multe 
(care corespund numărului de puncte) din catalogul de premii atasat prezentului 
Regulament 

o Catalogul cu premii va fi distribuit in unitățile de învățământ impreuna cu recipientele 
si pungile de colectare. 

o Catalogul cu premii va fi accesibil si pe site-urile campaniei: www.baterel.ro / 
www.magazinbaterel.ro  

o La finalul campaniei, primele trei școli care au colectat cea mai mare cantitate de 
baterii vor fi premiate cu excursii  si tabere astfel: Locul I o excursie pentru 11 
persoane (10 elevi si 1 profesor însoțitor) la Bruxelles si cate 10 locuri + 1 profesor 
coordonator intr-un summer camp  

http://www.baterel.ro/
http://www.magazinbaterel.ro/
http://www.magazinbaterel.ro/
http://www.magazinbaterel.ro/
http://www.baterel.ro/
http://www.magazinbaterel.ro/
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o Departajarea școlilor si, implicit, desemnarea  câștigătorilor  va fi făcuta automat si in 
mod neutru strict in baza cantităților colectate de fiecare pana la data 30.05.2015 

o In caz de egalitate de punctaj intre primii clasati se va proceda la tragere la sorti. 
Tragerea la sorti se va desfășura la sediul Organizatoului la o data anuntata in 
prealabil, in prezenta unui notar public.  

 * Organizatorul îşi rezervă dreptul de a elimina din campanie orice părțicipant care nu 
respectă prezentul regulament sau care este bănuit de inţenţii de a deturna scopul campaniei 
de informare şi educaţie ecologică în scop comercial sau cu caracter de înselăciune 

 
 

 Modalitatea de înregistrare/ validare a numărului de punte accumulate, comanda premii 
Atat in cazul deșeurilor electrice de mici dimensiuni cat si a celor de baterii si acumulatori, metodologia 
de înregistrare a deșeurilor aduse, de validare a numărului de puncte si de comanda a premiilor din 
catalog, este aceeasi, respectiv: 

 Fiecare unitate de învățământ se va înscrie in campanie prin completarea formularului de 
înscriere disponibil pe www.baterel.ro sau www.magazinbaterel.ro 

 Fiecarei unitati de învățământ, ca urmare a completarii formularului de înscriere, i se aloca 
automat un cont pe site-ul www.magazinbaterel.ro, cont care poate fi accesat de către 
profesorul coordonator sau persoana responsabilă desemnata de unitatea de învățământ prin 
intermediul unui username si a unei parole. Ulterior formularul va fi printat, semnat și 
stampilat de către unitatea de învățământ și transmis către call – center pentru validarea 
înscrierii. 

 In cazul școlilor care nu pot, din motive obiective, sa se înscrie in campanie prin intermediul 
completării formularului on-line, înscrierea si alocarea unui cont in aplicația 
www.magazinbaterel.ro va fi făcuta de către call – center-ul Organizatorului, in baza 
formularului completat si semnat de unitatea de învățământ  

 Comanda de ridicare a deșeurilor electrice si / sau de baterii si acumulatori din incinta unității 
de învățământ poate fi făcuta doar de către profesorul coordonator prin intermediul contului 
aferent școlii respective din aplicația www.magazinbaterel.ro , care va completa cantitățile 
pentru fiecare elev în parte 

 Comanda de ridicare a deșeurilor electrice si / sau baterii se va face la o cantitate minima de 
10 kg  DEEE sau o cutie (din kit-ul de campanie) plina cu deșeuri de baterii 

 In cazul in care școala nu poate accesa contul din aplicatie, din motive obiective (lipsa 
conexiunii la internet etc), comanda de ridicare va fi transmisa către call – center-ul 
Organizatorului prin fax sau la numarul de telefon 031 8270000), urmand ca acesta sa 
introduca in aplicatie comanda de preluare a deșeurilor  

 Validarea numarului de puncte aferente cantitatilor de deșeuri colectate va fi făcuta doar de 
către Call – center-ul Organizatorului numai dupa receptionarea deșeurilor ridicate din 
unitățile de învățământ. 

 Comanda de produse din catalog, va fi făcuta de profesorul coordonator din unitatea de 
învățământprin intermediul aplicatiei www.magazinbaterel.ro pe baza cumularii listelor 
(wishlist) făcute de fiecare elev in parte. 

 In cazul in care școala nu poate accesa contul din aplicatie, din motive obiective (lipsa 
conexiunii la internet etc), comanda de produse din catalog va fi transmisa către call – center-
ul Organizatorului prin fax sau la numarul de telefon  031 8270000), urmand ca acesta sa 
introduca in aplicatie comanda de produse  

 Fiecare elev poate accesa aplicația www.magazinbaterel.ro , poate vizualiza catalogul de 
premii si, prin completarea formularului de inregistrare isi poate crea un cont personal 

 Contul fiecarui elev va fi alocat unității de învățământ din care provine elevul si va fi validat in 
urma verificarii de către call - center 

http://www.baterel.ro/
http://www.magazinbaterel.ro/
http://www.magazinbaterel.ro/
http://www.magazinbaterel.ro/
http://www.magazinbaterel.ro/
http://www.magazinbaterel.ro/
http://www.magazinbaterel.ro/
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 In cazul in care un elev nu are acces la internet, profesorul coordonator din unitatea de 
învățământ poate crea un cont pentru respectivul elev  in aplicația www.magazinbaterel.ro si, 
poate crea si wishlist-ul pentru acesta 

 Daca unitatea de învățământ nu este inscrisa in Campanie, in baza formularului de înregistrare 
transmis de elev, call – center – ul Organizatorului va contacta unitatea de învățământ in 
vederea înscrierii in Campanie 

 In momentul in care deșeurile colectate din unitatea de învățământ au ajuns la Organizatori, 
acesta valideaza numarul de puncte aferente unității de învățământ si, respectiv fiecarui elev.  

 Dupa validarea numarului de puncte de către Organizatori, profesorul coordonator poate 
trimite comanda de premii din Catalog pe baza cumularii wishlist-urilor fiecarui elev prin 
intermediul aplicatiei www.magazinbaterel.ro. 

 Produsele comandate vor fi transmise direct către unitatea de învățământ iar distribuirea 
acestora către elevi va fi făcuta de către profesorul coordonator, acesta fiind răspunzător 
integral pentru distribuirea produselor către elevi. 

 Detalii privind utilizarea aplicatiei pot fi regasite pe www.magazinbaterel.ro sau la call – center 
la numarul de telefon: 031 8270000 

 
 
 
 

5.3.2. Concursul de desene / eseuri/ reportaje:  
 
Părțiciparea la Concursul de desene / eseuri / reportaje/foto si video-reportaje se face respectand urmatoarele 
reguli 
 

 Redactarea si trimiterea unui desen / eseu pe tema colectarii selective a bateriilor uzate si/sau DEEE 
respectand tematica data, astfel: 

o Gradinite si Clasa zero: desene pe tema “ Aventurile lui Baterel si ale prietenilor sai”  
o Clasele I-IV desene sau eseuri pe tema “Aventurile lui Baterel si ale prietenilor sai” 

 Redactarea si trimiterea unui reportaj / videoreportaj /fotoreportaj pe tema colectarii selective a 
bateriilor uzate si/sau DEEE respectand tematica data, astfel: 

o Clasele V-VIII reportaje avand ca tema: bune practici comunitare / locale in ceea ce priveste 
colectarea selectivă / initiative ale elevilor sau ale comunității privind colectarea selectivă / 
situatia reala a colectarii selective sondaje de opinie 

o Clasele IX – XII reportaje avand ca tema : bune practici comunitare / locale in ceea ce priveste 
colectarea selectivă / initiative ale elevilor sau ale comunității privind colectarea selectivă / 
situatia reala a colectarii selective/ sondaje de opinie 

 Părțicipantii la competitie vor transmite lucrarile la adresa de e-mail: baterel@baterel.ro ; 
contact@baterel.ro sau prin posta pe adresa: Str. Docentilor nr. 30, Sector 1, Bucuresti, insotite de 
numele părțicipantului,școala, clasa,  numarul de telefon si adresa de e-mail sau de comun acord cu 
profesorul indrumator va fi trimis de către acesta pentru elevul părțicipant. In cazulin care intampinati 
dificultati va rugam contactati Organizatorii. 

 Un elev poate castiga un singur premiu in aceasta sectiune si poate transmite o singura lucrare in 
cadrul acestei sectiuni a competitiei 

 
 
Acordarea premiilor: Va fi stabilita o Comisie de Jurizare formata din: un reprezentant al Asociatiei Environ, 
un reprezentant SNRB si un jurist. Comisia va evalua toate desenele / eseurile/ videoreportajele/ 
fotoreportajele primite in perioada de desfășurare si va decide Câștigătorii in baza cunostiintelor din domeniul 
fiecaruia. 

http://www.magazinbaterel.ro/
http://www.magazinbaterel.ro/
http://www.magazinbaterel.ro/
mailto:baterel@baterel.ro
mailto:contact@baterel.ro
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Comisia de jurizare isi rezerva dreptul de a apela la o rezerva in ordinea meritului in cazul in care comisia are 
motive intemeiate sa considere ca exista posibilitatea ca cel putin unul dintre câștigători va refuza premiul sau 
nu va putea fi contactat in termen de 14 zile.  
 
 
5.3.3. Concursul “ Implica-te” :  
  
Părțiciparea la Competitia “ Implica-te” se face respectand urmatoarele reguli 
 

 Aceasta sectiune a Campaniei se adreseaza cadrelor didactice din unitățile de învățământ inscrise in 
campanie. 

 Scopul acestei sectiuni este acela de a impulsiona dezvoltarea unui comportament responsabil in ceea 
ce priveste colectarea si reciclarea deșeurilor electrice si a celor de baterii prin implicare personala 

 Fiecare profesor coordonator din institutiile de învățământ inscrise in campanie poate crea o echipa 
de proiect care sa disemineze campania Baterel si Lumea NON – E in alte institutii de învățământ care 
nu sunt inscrise in campanie. 

 Evaluarea rezultatelor se va face in functie de numarul de școli cooptate si de implicarea acestora in 
Campanie. 

 Pentru fiecare unitate de învățământ cooptata, vor fi trimise recipiente de colectare baterii si 
materiale didactice, coordonarea activitatii in aceste școli revenind unității de învățământ care le-a 
cooptat (Centru de excelenta), aceasta comunicand rezultatele către Organizatori. 

 
Acordarea premiilor: Comisia de jurizare, alcatuita din reprezentanti ai Asociatiei Environ, Asociatia S.N.R.B. 
si un jurist va evalua rezultatele in baza materialelor transmise de către părțicipanti si va decide Câștigătorii in 
baza rezultatelor si impactului atat in ceea ce priveste implicarea personala cat si a numărului de unitati de 
învățământ cooptate. 
Comisia de jurizare isi rezerva dreptul de a apela la o rezerva in cazul in care comisia are motive intemeiate sa 
considere ca exista posibilitatea ca cel putin unul dintre câștigători va refuza premiul sau nu va putea fi 
contactat in termen de 14 zile.  

 
5.3.4. Competitia de promovare on-line :  
  
Incepand cu editia 2015 – 2016 a Campaniei Beterel si Lumea NON – E se introduce o noua competitie care 
are ca scop impulsionarea elevilor si școlilor părțicipante in Campanie de a promova Campania si colectarea 
selectivă a deșeurilor electrice si a celor de baterii si acumulatori on-line prin intermediul retelelor de 
socializare, a blogurilor personale sau a paginilor de internet. 
 
Părțiciparea la Competitia de promovare on-line se face respectand urmatoarele reguli: 
 
  

 Respectarea prevederilor legale in vigoare pentru toti părțiciapantii elevi in ce priveste limitarile de 
varsta, continut si accesare pentru aplicatiile on line si social media;  

 Aceasta sectiune a Campaniei se adreseaza tuturor elevilor din unitățile de învățământ inscrise in 
Campanie. 

 Scopul acestei sectiuni este acela de a impulsiona dezvoltarea unui comportament responsabil in ceea 
ce priveste colectarea si reciclarea deșeurilor electrice si a celor de baterii prin implicare personala 

 Fiecare elev părțicipant individual sau sub coordonarea unui profesor, poate crea o pagina de 
Facebook, un blog sau un site, prin intermediul carora sa promoveze pe de o parte mesajul Campaniei 
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si Campania Baterel si Lumea NON – E si pe de alta parte sa promoveze si sa impulsioneze colectarea 
deșeurilor electrice si a celor de baterii si acumulatori in atat in cadrul Campaniei cat si individual 

 Evaluarea rezultatelor se va face in functie de numarul de like-uri in cazul paginilor de facebook, si, in 
cazul blogurilor si a site-urilor in baza datelor privind numarul de vizitatori ai blogului/site-ului 

 
Acordarea premiilor: Comisia de jurizare, alcatuita din reprezentanti ai Asociatiei Environ, Asociatiei SNRB si  
un jurist va evalua rezultatele in functie de numarul de like-uri sau vizitatori si originalitatea mesajului si va 
decide Câștigătorii.  
Comisia de jurizare isi rezerva dreptul de a apela la o rezerva in cazul in care comisia are motive intemeiate sa 
considere ca exista posibilitatea ca cel putin unul dintre câștigători va refuza premiul sau nu va putea fi 
contactat in termen de 14 zile.  

 
SECTIUNEA 6. PREMIILE OFERITE 
 
In cadrul Campaniei  se vor acorda urmatoarele categorii de premii: 
 

1. Școli părțicipante:  
a. Școlile care au colectat cele mai mari cantități de deșeuri electrice (DEEE) 

 Premiul I – o excursie la Bruxelles pentru 11 persoane (10 elevi si 1 profesor 
coordonator) 

 Premiul II – 11 locuri într-un summer camp * (10 elevi si 1 profesor coordonator) 

 Premiul III – 11 locuri într-un summer camp * (10 elevi + 1 profesor coordonator)  
b. Școlile care au colectat cele mai mari cantități de deșeuri de baterii si acumulatori (DBA)  

 Premiul I – o excursie la Bruxelles pentru 11 persoane (10 elevi si 1 profesor 
coordonator) 

 Premiul II – 11 locuri într-un summer camp * (10 elevi si 1 profesor coordonator) 

 Premiul III – 11 locuri într-un summer camp* (10 elevi + 1 profesor coordonator)  
*datele si locatiile taberelor vor fi comunicate ulterior 

 
2. Concurs de desene Gradinite si clasa pregatitoare 

a. Locul 1 – Bicicleta 
b. Locul 2 – o tableta 
c. Locul 3 – MP4 player 

 
3. Concurs de desene /eseuri Clasele I- IV 

a. Locul 1 – bicicleta 
b. Locul 2 – o tableta 
c. Locul 3 – MP4 player 
 

4. Concurs de reportaje/foto si video - reportaje Clasele V- VIII 
a. Locul 1 – o tableta 
b. Locul 2 – camera foto / video 
c. Locul 3 – un smartphone 
 

5. Concurs de reportaje/foto si video - reportaje Clasele IX-XII 
a. Locul 1 – un notebook 
b. Locul 2 – tableta 
c. Locul 3 – smartphone 
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6. Competitia „ Implica-te!” Cadre didactice 

 Locul 1 – notebook 

 Locul 2 – Tableta 

 Locul 3 – Camera foto 
 
7. Competitia Promovare on-line  

 10 premii a cate un smartphone Samsung 
 

 

SECTIUNEA 7. DREPTUL DE PĂRȚICIPARE 
 
La aceasta campanie pot părțicipa toate unitățile de învățământ de stat sau private de pe teritoriul Romaniei.  
Prin părțiciparea la aceasta Campanie, Părțicipantii sunt de acord ca datele lor sa fie folosite de către 
Organizatori pentru activitatile viitoare de marketing, cu respectarea prevederilor Legii 677/2001.  
Prin părțicipare, Câștigătorii celor sase categorii se angajaza ca timp de 6 luni de la data incheierii Campaniei 
sa onoreze in mod gratuit toate invitatiile de părțicipare la evenimente promotionale legate de eveniment, 
adresate de Organizatori, inclusiv aparitiile in mediul audio-vizual si in presa scrisa, atata vreme cat nu este 
incalcata vreo lege valabila pe teritoriul Romaniei. Părțicipantii la acest concurs au drepturile prevazute de 
Legea 677/2001: dreptul de acces la datele personale prelucrate, de modificare si actualizare a acestor date si 
de stergere a datelor personale. Exercitarea acestor drepturi se face printr-o cerere scrisa pe adresa 
Organizatorilor. 
Nu pot părțicipa la campanie promotie angajatii Asociatiei Environ si ai Asociatiei SNRBprecum si ai celorlalte 
firme implicate contractual în organizare, precum si rudele acestora pana la gradul 3. Organizatorii isi rezerva 
dreptul de a modifica Regulamentul cu conditia anuntarii modificarilor pe www.environ.ro, www.baterel.ro si 
www.magazinbaterel.ro 
 

SECTIUNEA 8. ANUNTAREA SI ACORDAREA PREMIILOR 
 
Școlile castigatoare vorfi anunțate in baza punctajului obtinut conform Tabelului de corespondenta intre 
greutatile medii si numarul de puncte, parte integranta a prezentului Regulament.  
In cazul in care exista egalitate si departajarea se face prin tragere la sorti, va fi comunicat rezultatul 
autentificat al tragerii la sorti. 
Câștigătorii concursurilor de desene / eseuri si reportaje vor fi desemnati de Comisie in urma evaluarii 
acestora. Câștigătorii vor fi anuntati telefonic si prin e-mail cu 5 zile inaintea decernarii premiilor. 
Premierea câștigătorilor va fi făcuta direct de către Organizatori la sediul acestora sau, in cazul in care acest 
lucru nu este posibil, premiile vor fi transmise prin curier la sediul unității de învățământ. 
 

 
SECTIUNEA 9. LITIGII 
 
Eventualele litigii aparute între Organizatori si Părțicipantii la Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, în 
cazul în care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti române competente 
material din Bucuresti. 
 

 
 
SECTIUNEA 10. INTRERUPEREA CAMPANIEI 
 

http://www.environ.ro/
http://www.baterel.ro/
http://www.magazinbaterel.ro/
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Campania va putea fi întrerupta doar în caz de forta majora sau printr-o decizie a Organizatorilor determinata 
de cauze ce fac imposibila continuarea campaniei, dar nu înainte de a anunta părțicipantii prin e-mail si site-
urile proprii:www.environ.ro, www.baterel.ro si www.magazinbaterel.ro 
Intreruperea Campaniei din motivele indicate mai sus, determina incetarea obligatiilor nascute in sarcina 
Organizatorilor in raporturile cu părțicipantii. 
 

 
 
SECTIUNEA 11. REGULAMENTUL CONCURSULUI 
 
Regulamentul Concursului este disponibil spre consultare, în mod gratuit, la sediul Organizatorilor, precum si 
pe site-urile: www.environ.ro; www.snrb.org, www.baterel.ro si www.magazinbaterel.ro. 
De asemenea, orice informatii referitoare la aceasta campanie se pot obtine la numarul de telefon: 031 
8270000 si la adresele de e-mail: helpdesk@baterel.ro si baterel@baterel.ro. Părțiciparea la aceasta campanie 
implica obligativitatea respectarii prevederilor prezentului Regulament. 
Organizatorii isi rezerva dreptul de a modifica prevederile prezentului Regulament in masura in care analizele 
si rezultatele privind eficienta campaniei o vor impune.  
 
Campania si activitatile legate si/sau implicate de aplicarea si/sau dispozitiilor prezentului Regulament se 

deruleaza si vor fi indeplinite de către Asociatia Environ si Asociatia S.N.R.B. prin intermediul operatorul Call 

Centerului, aceasta desfășurand activitati specifice conform prezentului  regulament al Campaniei, 

gestionarea si integrarea canalelor si mecanismelor  campaniei, colectarea si prelucrarea datelor cu caracter 

personal ale părțicipantilor la Campanie si contactarea câștigătorilor. 

Tuturor părțicipantilor le sunt garantate drepturile in conformitate cu Legea 677/2001 pentru protectia 

persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, respectiv 

dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul 

de interventie, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a se adresa 

justitiei, modificata si completata de Legea nr. 506/2004, privind prelucrarea datelor cu caracter personal si 

protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice. 

Decizia de derulare a Campaniei organizata de Asociatia Environ  si Asociatia SNRB conform regulilor din 

prezentul regulament (denumit in continuare „Regulamentul Oficial”),este finala si obligatorie pentru 

părțicipanti. 

Organizatorii isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament Oficial pe parcursul Campaniei, prin 

intocmirea unui actaditional la prezentul Regulament, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare in 24 

de ore de la data publicarii pe site ul campaniei.  Modificările regulamentului nu sunt retroactive. 

Părțiciparea la Campanie implica acceptarea de către Părțicipanti a prevederilor prezentului Regulament 

precum si obligativitatea respectarii acestora. 

Prin părțiciparea la prezenta Campanie, Părțicipantii vor fi considerati a fi citit, inteles si acceptat integral 

prevederileprezentului Regulament si a eventualelor modificări. 

Campania este organizata in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind 

comercializarea produselor si serviciilor pe piata, republicata in Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007. 

 
 
 
 
 

http://www.environ.ro/
http://www.baterel.ro/
http://www.magazinbaterel.ro/
http://www.environ.ro/
http://www.snrb.org/
http://www.baterel.ro/
http://www.magazinbaterel.ro/
mailto:helpdesk@baterel.ro
mailto:baterel@baterel.ro
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Tabel 1 
 
 

PUNCTE ACORDATE IN FUNCTIE DE TIPUL DE DEEE DE MICI 
DIMENSIUNI 

  

NUME DESEU PUNCTE/BUC 

periferice (tastatura, mouse) 1 

aparate video 2 

camere video 2 

telefoane, faxuri 2 

Telefoane mobile / smartphone-uri 2 

aparate de uz casnic de mici dimensiuni (foen, 
placa de par, mixer, blender, prajitor de paine, etc) 

2 

Laptop/notebook 5 

amplificatoare audio 2 

imprimante 5 

aparate radio / casetofon 2 

unelte electrice si electronice 2 

unitate centrala + monitor 5 

aparate electrice de incalzit 2 

monitor 3 

alte echipamente de colectat, stocat, prelucrat 
informatii (UPS) 

2 

jucarii, echipamente sportive 2 

instrumente muzicale 2 

 
 
 

Tabel 2 
 

PUNCTE ACORDATE IN FUNCTIE DE NUMARUL DE BATERII COLECTATE 

 

NUME DESEU Numar PUNCTE 
Baterii / acumulatori portabili 10 buc 2 

 


