Extrase din Regulamentul Oficial al Programului Patrula de Reciclare ediţia 2018-2019
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”) […]
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:





Patrula școlară – echipa formată din Profesorul Coordonator și elevii înscriși în Program, dintr-o
unitate de învățământ (grădiniță, școală sau liceu).
Suporter unitate școlară - unitate școlară care dorește să susțină Programul: casează sau predă
gratuit la reciclare DEEE în sprijinul Patrulei locale minim 30 kg prin înregistrarea de comenzi la
0745143082 sau scoalasuporter@rorec.org până la data de 28 februarie 2019.
Patrula locală – reprezintă toate Patrulele școlare și Suporterii unități școlare înscrise în Program
din respectivul județ sau din sectoarele Municipiului București.

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. 35667/24.08.2018, în parteneriat cu Inspectoratul
Şcolar Judeţean/Inspectoratul General al Municipiului București, 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. În ediția 2018-2019, vor fi înscrise 500 de Patrule școlare (în medie 10 Patrule școlare din fiecare
județ/sector). Validarea participanților se va face în ordinea înscrierii, conform criteriilor din prezentul
Regulament.
III.1.3. Unitățile de învățământ care au participat la ediția anterioară a Programului sunt admise la ediția
2018-2019 doar dacă au colectat cel puțin 60 kg DEEE sau 25 kg baterii/unitate școlară și au avut cel puțin
3 activități înscrise în jurnal.
III.1.4. Unitățile de învățâmânt care nu au mai participat în cadrul Programului sau care nu îndeplinesc
condițiile de la III.1.3 pot participa în Program în calitate de Suporter unitate școlară. Pentru a obține
statutul de Suporter (pentru a fi validată și înscrisă în Program), unitatea școlară trebuie să facă minim o
comandă de preluare DEEE din incinta școlii în care să predea o cantitate minimă de 30 kg DEEE. Comanda
se face la 0745143082 sau scoalasuporter@rorec.org până la data de 28 februarie 2019.
III 1.5. Suporterii unități școlare, astfel validați vor candida pentru premiile locale si naționale în condițiile
prezentului Regulament.
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III.1.6. Pentru unitățile de învățământ câștigătoare la ediția 2017-2018, care doresc să se reînscrie la ediția
actuală și îndeplinesc condițiile specificate la paragraful III.1.3., Profesorii Coordonatori trebuie să
actualizeze datele de înscriere până la data de 11 octombrie 2018 pe site-ul patruladereciclare.ro la
secțiunea Înscrie-te.
III.2.1. Lansarea ediției și procesul de înscriere
III.2.1.b. Înscrierea unităților școlare ca Patrule se va face între 1 octombrie – 19 octombrie 2018:
Profesorul își înscrie online unitatea de învățământ în Program, la secțiunea special dedicată de pe site-ul
www.patruladereciclare.ro, până la 19 octombrie 2018, ora 23.00.
III.2.1.c. Înscrierea unităților școlare ca Suporter se va face între 1 octombrie 2018 – 28 februarie 2019:
Profesorul își înscrie unitatea de învățământ în calitatea de Suporter unitate școlară, dacă predă o
cantitate minimă de 30 kg DEEE prin înregistrarea de comenzi la 0745143082 sau
scoalasuporter@rorec.org, până la data de 28 februarie 2019.
III.2.1.d. Fiecare unitate de învățământ devenită Patrulă școlară va putea înscrie în Program minimum 15
și maximum 22 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.2.2.1. Unitatea de învățământ Patrula școlară este considerată înscrisă în Program numai după ce
Profesorul Coordonator a primit email-ul de confirmare a acestui statut de la Organizator până la data
de 26 octombrie.
După validarea şi activarea contului, Profesorul Coordonator se va putea conecta cu numele de utilizator
şi parola alese şi apoi va putea descărca după data de 26 octombrie, din contul său, următoarele
documente:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Prezentarea Programului, disponibilă în format Powerpoint;
Regulamentul Programului;
Contractul de voluntariat pentru Profesorul Coordonator;
Contractul de voluntariat pentru elevii care au împlinit vârsta de 16 ani;
Acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal;
Ghidurile Profesorului și Agenților în format electronic;
Jurnalul de activitate (care trebuie completat online);
Ghiduri Profesor Coordonator și Agent în colaborarea cu presa;
Avizul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice.

III.2.2.1.a Între 14 – 29 noiembrie 2018: Fiecare Patrulă școlară 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 Operatorului Local al Programului, iar Patrula școlară respectivă va fi
eliminată din Program.
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● Pliante cu informații despre Program;
● Afișul Programului Patrula de Reciclare;
● Ghidul Profesorului Coordonator;
● Pachetul Agentului care conține materiale de reprezentare și colectare dedicate preșcolarilor și
școlarilor participanți.
Fiecare unitate de învățământ va primi un număr de pachete pentru Agenți egal cu numărul de copii
înscriși în Program.
III.2.2.1.b. Dacă înscrierea nu a fost validată de către Organizator, Profesorul Coordonator va primi o
înștiințare prin e-mail.
III.2.2.2 Unitatea de învățământ Suporter este considerată înscrisă în Program numai după ce Profesorul
Coordonator a primit email-ul de confirmare a acestui statut de la Organizator.
III.2.2.2.a După email-ul de confirmare a înscrierii, Profesorul Coordonator al Suporterului unitate școlară
va primi în format electronic un ghid cu informații utile și propuneri de activități, iar prin poștă un recipient
de colectare a bateriilor și acumulatorilor portabili.
III.2.3. Derularea activităților
III.2.3.a. Între 20 noiembrie 2018 – 15 mai 2019: 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.2.3.b.1. Pe masură ce desfășoară aceste activități, fiecare Profesor Coordonator completează online
jurnalul de activitate în contul său de pe site.
NOTĂ: În cazul în care, pe parcursul ediției, intervine schimbarea Profesorului Coordonator cu un alt cadru
didactic din respectiva unitate de învățământ, Organizatorul va fi anunțat prin telefon sau e-mail la
coordonatele din finalul prezentului Regulament.
III.2.3.b.2. Profesorii Coordonatori ai unităților școlare care sunt Suporteri nu trebuie să completeze
jurnalul de activitate.
III.2.3.c. În afara mentenanțelor (preluarea DEEE de către Operatorul Local) prevăzute în Ghidul
Profesorului, Profesorul Coordonator al Patrulei va contacta Consilierul Programului la telefon
0756.026.919 sau email: patruladereciclare@rorec.org atunci când cantitatea DEEE colectată în incinta
unității de învățământ a depășit 70 kg (greutate estimată cu ajutorul tabelului cu greutățile medii ale DEEE
). Solicitarea va fi transmisă de Consilierul Programului, Operatorului Local, iar acesta va lua legătura cu
Profesorul Coordonator pentru stabilirea datei și orei de preluare a deșeurilor respective, în minim de 10
zile lucrătoare de la primirea solicitării.
III.2.3.d. Profesorul Coordonator și Agenții Patrulei vor recomanda tuturor persoanelor cu care comunică
ca atunci când predau DEEE să menționeze numele unității lor de învățământ; acesta este un criteriu în
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evaluarea activității celor mai active Patrule ca număr de comenzi, iar cantitatea/comanda se va
contabiliza în cantitatea colectată de Patrula locală.
III.2.4. Raportare și evaluare
III.2.4.a. Între 10 – 15 mai 2019: 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.2.4.b. Vor intra în procesul de jurizare pentru Premiul ”Cea mai activă Patrulă” Patrulele școlare care au
colectat minimum 4 kg DEEE/agent înscris, în incinta unității de învățământ (preluate de Operatorul local
până la data de 15 mai 2019) și care au completat online jurnalul de activitate, în termenul precizat.
NOTĂ: Toate DEEE preluate din surse externe - comenzile de preluare DEEE de la domiciliu sau firme
(TelVerde, formular online, comandă primită la tel. 0741.229.848, email suporterpatrula@rorec.org)
vor fi calculate în contul Patrulei locale pentru categoria Premii naționale.
III.2.4.c. Între 16 – 31 mai 2019: Juriul Programului evaluează activitatea Patrulelor.
III.2.5 Desemnarea câștigătorilor și încheierea ediției
III.2.5.a. In perioada 5-10 iunie 2019: Asociația Română pentru Reciclare RoRec anunță câștigătorii locali,
urmând ca aceștia să primească diplomele până la data de 15 iunie 2019. Câștigătorii vor achiziționa
premiile din categoriile menționate la Art.IV până la 30 iunie.
III.2.5.b. Toate Patrulele școlare care au colectat in incinta unității de învățământ cantitatea minimă de
4kg DEEE/Agent sau minim 25 kg de baterii vor primi certificate de participare.
III.2.5.c. Toti Suporterii unități școlare care au colectat minim 25 de kg vor primi un certificat de
participare/ Suporter proiect.
III.2.5.e. Între 15 mai-31 august 2019: Se continuă colectarea DEEE în contul Patrulelor locale prin
Suporterii Patrulei Instituții și Firme.
III.2.5.f. Între 9-15 septembrie 2019: se anunță câștigătorii naționali ai Programului Patrula de Reciclare,
conform art. IV.
III.2.5.g. Între 16 septembrie -15 octombrie 2019: Câștigătorii vor achiziționa premiile din categoriile
menționate la art.IV.

IV. PREMII PENTRU PATRULELE SCOLARE ȘI SUPORTERI UNITĂȚI ȘCOLARE
Pentru Patrulele școlare și Suporterii unități școlare vor fi acordate două categorii de premii:
-

Premii locale (două pentru fiecare județ/sector în cazul Municipiului București) și
Premii naționale (Premiile I, II și III și Premiul pentru Cei mai activi Suporteri într-un
județ/Municipiu).
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IV.1 Premii locale
În fiecare județ/sector (Municipiul Bucureşti) se vor acorda:
-

Un premiu pentru Patrulele școlare: ”Cea mai activă Patrulă”
Un premiu pentru Patrulele școlare sau Suporteri unități școlare: ”Cea mai mare cantitate de
baterii colectată în incinta unei unități școlare”
Fiecare dintre cele două premii locale se acordă câte unei singure unități școlare (Patrula sau Suporter)
din fiecare județ/sector. În total sunt 94 de premii: 82 în județe și 12 pentru Municipiul București (câte
două premii pentru fiecare sector).
NOTĂ: Cele două tipuri de premii locale nu sunt cumulative. O patrulă școlară poate primi un singur premiu
din fiecare categorie.
IV.2.Premii naţionale:
IV.2.a. În evaluarea pentru premiile naționale (premiul I, II, III) vor fi luate în considerare EXCLUSIV unitățile
teritorial administrative (județe/Municipiului București) unde s-a colectat o cantitate de cel puțin 100g
DEEE/locuitor, în urma activității Patrulelor locale și ale Suporterilor unități școlare, în perioada
septembrie 2018 – august 2019.
IV.2.c. Se va face clasamentul celor trei unități teritorial administrative (județe și Municipiul București)
unde s-a colectat cea mai mare cantitate DEEE, peste 100 g/locuitor.
IV.3 Premiul pentru cei mai activi Suporteri - acordat Patrulelor școlare și Suporterilor unități școlare din
județul/Municipiul București în care cei mai mulți Suporteri persoane juridice au predat cea mai mare
cantitate DEEE la nivel național în contul Patrulei locale.

VII. PROTECŢIA DATELOR PERSONALE
VII.1 Participanţilor la Program le sunt ocrotite drepturile în conformitate cu prevederile Regulamentului
UE 2017/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter
personal și privind libera circulație a acestor date.
In acest sens, fiecare Participant își va exprima consimțământul asupra prelucrării datelor cu caracter
personal prin semnarea Acordului de prelucrare a datelor cu caracter personal pus la dispoziție de
Organizator.
VII.2. Datele personale ale Participanților sunt prelucrate numai conform scopurilor, duratei și condițiilor
prevăzute în Acordul de prelucrare a datelor cu caracter personal pus la dispoziție de Organizator, prin
intermediul Profesorilor Coordonatori, aceștia din urmă având obligația de a transmite și obține acordul
părinților elevilor cu vârsta sub 16 ani, respectiv acordul elevilor care au cel puţin vârsta de 16 ani, în
privința prelucrării datelor cu caracter personal.
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