
                                                                                                                                                                                 
 

Procedura de participare în cadrul demersului de responsabilizare  
și colectare a deșeurilor speciale Co-vid 19 

„Nu arunca măști și mănuși pe jos”  
din Magazinele Participante 

 
Perioada de desfășurare: 
22.06.2020 – 31.12.2020 

 
 
Art. 1. ORGANIZATORI 

 

Organizatorii demersului de conștientizare și colectare a deșeurilor speciale (DEMERSUL) „Nu arunca măști și mănuși pe 
jos” sunt:  
 

S.C. CARREFOUR ROMANIA S.A., având sediul în București, Str. Gara Herăstrău, nr. 4C, Green Court Bucharest, Clădirea B, 

etajele 4-7, Sector 2, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/7766/2007, CUI RO 11588780, cont bancar 

RO74BRDE450SV00997684500 deschis la BRD-GSG, legal reprezentată prin dna. Adriana-Anca Damour 

 

Si 

ASOCIATIA GEEKS FOR DEMOCRACY, având sediul social în București, Str. Gheorghe Roventa, nr.3, sector 2, înregistrată în 

Registrul Special al Asociațiilor si Fundațiilor sub nr. 121/19.12.2018, CUI 40343385, cont bancar RON: RO78 BTRL RONC 

RT04 7842 9801 si RO51 BTRL RONC RT04 7842 9802; cont USD: RO32 BTRL USDC RT04 7842 9801; cont EUR: RO28 BTRL 

EURC RT04 7842 9801, reprezentata legal prin dl. Marian Raduna si dna. Raluca Paraschiv 

denumiti in continuare “Organizatorul” 

1.2. Demersul se va derula conform prevederilor prezentei proceduri (denumită în continuare “PROCEDURA”), fiind 

obligatorie pentru toţi Participanţii. 

Prezenta PROCEDURĂ poate fi consultată gratuit de orice persoanã interesatã, atât la Departamentul Relaţii cu Clienţii din 

cadrul Magazinelor Participante la DEMERS, cât şi ȋn format electronic, prin accesarea secţiunii 

http://www.carrefour.ro/regulamente-tombole.html a site-ului site-ului carrefour.ro, carrefour.ro/corporate/servicii-

utile/regulamente-tombole-promotii/2020.  

 

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica şi/sau completa PROCEDURA, precum şi dreptul de a suspenda şi/sau  înceta, 

şi/sau întrerupe desfãşurarea DEMERSULUI,. Orice modificãri/ completãri aduse prevederilor acestei PROCEDURI vor fi 

cuprinse în acte adiţonale şi vor fi comunicate cãtre public prin publicarea pe site-ul carrefour.ro. si la Departamentul Relaţii 

cu Clienţii din cadrul magazinelor participante. 

Art. 2. TEMEIUL LEGAL. PERIOADA ŞI ARIA DE DESFĂŞURARE A DEMERSULUI 

2.1. Prezentul DEMERS se desfăşoară în conformitate cu prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor și potrivit 

regulamentului emis de către Ministerul Sănătății.  

Perioada de desfăşurare a DEMERSULUI „Nu arunca măști și mănuși pe jos” este între 22 iunie 2020  – 31 decembrie 2020, 

Demersul este organizat si se va desfasura în urmatoarele magazine si vor fi generic denumite in prezenta Magazinele 

Participante: 

 în hipermarketurile Carrefour, deschise pe teritoriul României, conform listei din Anexa 1 a prezentului Regulament 

(denumite în continuare «Hipermarketurile Carrefour Participante»), în conformitate cu prevederile prezentului 

Regulament şi este accesibilă oricărui client al hipermarketurilor Carrefour, persoană fizică, care acceptă termenii şi 

condiţiile prezentului Regulament 

about:blank
https://carrefour.ro/corporate/servicii-utile/regulamente-tombole-promotii/2020
https://carrefour.ro/corporate/servicii-utile/regulamente-tombole-promotii/2020
http://www.carrefour.ro/


                                                                                                                                                                                 
 

 în magazinele Carrefour Market, deschise pe teritoriul României (magazine operate de douã terţe societãţi pãrţi ale 

Grupului Carrefour), conform listei din Anexa 1 a prezentului Regulament (denumite în continuare «Magazinele 

Carrefour Market Participante»), în conformitate cu prevederile prezentului Regulament şi este accesibilă oricărui 

client al magazinelor Carrefour Market, persoană fizică, care acceptă termenii şi condiţiile prezentului Regulament 

După data încheierea DEMERSULUI, Organizatorul nu mai are nicio responsabilitate şi nu îşi mai asumă nicio obligaţie în 

legătură cu orice circumstanţă care ar putea eventual conduce la concluzia actualităţii sau continuării DEMERSULUI. 

2.3. DEMERSUL este organizat şi se desfăşoară, în Magazinele Participante,, deschise pe teritoriul României, denumite în 

continuare Magazinele Participante PARTICIPANTE, în conformitate cu prevederile prezentei PROCEDURI şi este accesibilă 

oricărui client al rețelei de magazine CARREFOUR,, persoană fizică, care acceptă termenii şi condiţiile prezentei PROCEDURI. 

Art. 3. DREPTUL DE PARTICIPARE 

3.1. La acest DEMERS poate participa orice persoană fizică (denumită în continuare “Participant”) care ȋndeplineşte, 

cumulativ, urmãtoarele condiţii: 

 (i) are domiciliul/reședința stabil/ă pe teritoriul României 

(ii) aduce o cantitate maximă, cumulativă, de 1 kg/zi de echipamentele medicale de unică folosință, de protecție împotriva 

SARS COV2, precum măști, mănuși, viziere folosite, la punctele de colectare organizate și marcate corespunzător în Magazinele 

Participante în perioada 22.06.2020 – 31.12.2020. 

3.2. Participarea la acest DEMERS implică cunoaşterea şi acceptarea integral, ȋn mod expres şi neechivoc, a prezentei 

PROCEDURI. 

Art.4. MECANISMUL DEMERSULUI 

4.1. Orice persoană fizică, care îndeplineşte condiţiile prevăzute în prezenta PROCEDURĂ, poate să aducă în perioada perioada 

22 iunie 2020  – 31 decembrie 2020, la punctele de colectare organizate în Magazinele Participante, o cantitate de cel mult 1 

kg de echipamente medical de unică folosință, respectiv măști, mănușI, viziere folosite. 

4.2. Depunerea echipamentelor medicale de unică folosință, respectiv măști, mănuși, viziere folosite, în cutiile de colectare 

special amenajate în Magazinele Participante PARTICIPANTE se realizează în perioada Programului de Lucru a fiecărui 

magazine participant.  

4.3. DEMERSUL va fi semnalizat în zonele special amenajate si receptie clienti, prin intermediul unor materiale de comunicare, 

respectiv afişe.  

4.4. Organizatorul îşi rezervã dreptul de a refuza depunerea unei cantitati mai mari de echipamente medicale de protecție, de 

unică folosință, utilizate, față de cantitatea menționată în această PROCEDURĂ, respectiv orice cantitate de peste 1 kg, nefiind, 

în acest caz, obligat sã justifice în scris refuzul sãu. 

Art. 5. RĂSPUNDEREA ORGANIZATORILOR 

5.1. Clientul nu poate cere şi obţine contravaloarea în bani/ alte produse a cantității de echipamente medicale de protecție, de 

unică folosință, utilizate si depuse, Obiectivul DEMERSULUI fiind acela de a contribui la colectarea a echipamentelor medicale 

de protecție, de unică folosință, utilizate și de a împiedica răspândirea acestora pe străzi și în natură.  

Art. 6. FORŢA MAJORĂ 

6.1. Dacă o situaţie de forţă majoră – definitã conform legii - împiedică sau întârzie total sau parţial executarea privind 

îndeplinirea obligaţiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată, conform art. 1082 şi 

1083 Cod Civil. Organizatorul, dacă invocă forţa majoră, este obligat să comunice Participanţilor la DEMERS existenţa acesteia 

în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la apariţia cazului de forţă majoră. 



                                                                                                                                                                                 
 

6.2. DEMERSUL poate înceta înainte de împlinirea perioadei prevãzute în cazul producerii unui eveniment ce constituie forţã 

majorã, inclusiv în cazul imposibilitãţii Organizatorului, din motive independente de voinţa sa, de a asigura desfãşurarea în 

bune condiţii a DEMERSULUI. 

6.3. DEMERSUL mai poate înceta înainte de împlinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendat oricând în baza liberei decizii 

a Organizatorului, cu condiţa ca acesta sã comunice în prealabil o astfel de situaţie şi cu respectarea Art. 1.2 de mai sus. 

Art. 7. ERORI ALE MATERIALELOR PROMOȚIONALE  

7.1. Materialele de comunicare din Magazinele Participante au rolul de a responsabiliza populația și de a marca desfășurarea 

DEMERSULUI în respectiva locație. 

7.2. În caz de neconcordanță între prevederile existente pe materialele publicitare și prezenta PROCEDURĂ, prevederile 

prezentei PROCEDURI vor prevala. 

Art. 8. LITIGII ŞI RECLAMAŢII 

8.1. În cazul unor litigii apărute între Organizator şi Participanţii la DEMERS, acestea vor fi soluţionate pe cale amiabilă.  

8.2. Eventualele reclamaţii legate de derularea DEMERSULUI se vor putea trimite la următoarea adresă: Carrefour România 

S.A., Str. Gara Herãstrãu, nr. 4C, Green Court Bucharest, Clădirea B, Etajele 4-7, Sector 2, Bucureşti, sau la adresa de e-mail: 

office_romania@carrefour.com,  în atenţia Departamentului de Comunicare Externa, în termen de maxim 2 (două) zile de la 

producerea incidentului. În cazul depăşirii acestui termen, Organizatorul își rezervă dreptul de a nu mai lua în considerare 

nicio contestaţie/reclamaţie în legătură cu derularea DEMERSULUI. 

8.3. Organizatorul este îndreptăţit să ia toate măsurile pe care le considerã necesare în caz de tentativă de abuz sau orice alte 

tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestui DEMERS. 

CARREFOUR ROMÂNIA S.A. 
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