
REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE 
"Bine Faci, Bine Primești“ 

 
Perioada campaniei: 15 Octombrie 2021 – 01 Octombrie 2022 
 
SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOTIONALE 
 
Campania promoțională " Bine Faci, Bine Primești " (numita in cele ce urmează si 
“Campania”) este organizata de MUNICIPIUL BRASOV, cu sediul în B-dul Eroilor nr.8, 
Mun. Brașov, având codul de identificare fiscală 4384206, care acționează prin 
intermediul Primarului Mun. Brașov dl. Allen COLIBAN, numit în continuare „Primăria”, 
ENVIPCO SOLUTIONS S.R.L., societate cu sediul în Mun. Alba Iulia, Str. Livezii nr 41A 
, înregistrată în Registrul Comerțului cu nr.J1/1367/14.12.2018, cod unic de înregistrare 
nr.RO40307587, care acționează prin intermediul Directorului General dl. Bogdan 
Purcherea, numită în continuare „ENVIPCO”și BRAI-CATA S.R.L., cu sediul în 
Șoseaua Virtuții nr.48, Et.1, Sector 6, Mun. București, înregistrată în Registrul 
Comerțului cu nr.J40/5581/2017, cod unic de înregistrare nr. RO13627967, care 
acționează prin intermediul Directorului General dl. Constantinescu Bogdan, numit în 
continuare „BRAI CATA”. Campania promoțională se va derula sub prevederile 
prezentului regulament care este obligatoriu pentru toți participanții. 
 
Regulamentul oficial este întocmit si va fi făcut public, conform legislației aplicabile in 
Romania, fiind disponibil oricărui solicitant, in mod gratuit, pe site-ul 
www.petricarecicleaza.ro . 
 
Prin simpla participare la Campanie, Participanții declara ca vor respecta termenii si 
condițiile prezentului Regulament Oficial (denumit in continuare “Regulament Oficial” 
sau “Regulamentul”) potrivit celor menționate in cuprinsul sau. 
 
Campania va putea fi întrerupta de către Organizator, oricând in timpul duratei de 
desfășurare, in cazul apariției unei situații de forța majora sau al modificării 
Regulamentului. 
 
Organizatorii isi rezerva dreptul de a modifica prezentul regulament sau de a prelungi 
perioada Campaniei pe parcursul derulării acesteia, precum si dreptul de a înceta 
Campania înainte de termen, prin încheierea unui act adițional la Regulament, urmând 
ca modificările si/ sau completările sa fie făcute publice prin intermediul site-ului 
www.petricarecicleaza.ro , cu cel puțin 24 ore înainte ca modificările sa intre in vigoare. 
 
 
 

http://www.petricarecicleaza.ro/
http://www.petricarecicleaza.ro/


SECTIUNEA 2. DURATA CAMPANIEI PROMOTIONALE SI ARIA DE DESFASURARE 
 
Campania promoțională se va desfășura in Brașov, Livada Poștei Terminal RATBV in 
perioada 27 septembrie 2021 – 06 Martie 2022, in conformitate cu termenii si condițiile 
prevăzute in prezentul Regulament oficial. Campania se va desfășura în Brașov, Livada 
Poștei Terminal RATBV în perioada mai sus menționată între orele 00:00 – 24:00. 
 
SECTIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE 
 
La aceasta campanie promoțională poate participa orice persoana fizica cu domiciliul 
sau cu reședința in Romania si care accepta termenii si condițiile prezentului 
regulament Oficial (denumiți in continuare „Participanții”). 
 
SECTIUNEA 4. PREVEDERILE PARTICIPARII LA CAMPANIA PROMOTIONALA 
 
Campania promoțională se derulează conform următorului mecanism: 
 
Participanții la Campania promoțională “Bine faci, Bine primești” predau la 
echipamentele de colectare selectivă a ambalajelor PET-rui, sticle, doze de aluminiu, 
iar pentru fiecare calup de  ambalaje acceptat dispozitivul va emite un tichet pe care 
este tiparit numarul de ambalaje. 
 
Participanții vor schimba tichetele la casele de bilete RATBV cu titluri electronice de tip 
card, care vor avea denumirea “Bilet 2 călătorii PETrică”, valabile pe toate liniile de 
transport în comun din municipiul Brașov, astfel: 
 
- intre 10 si 19 ambalaje acceptate 
 
- un bilet cu 2 calatorii in valoare de 5 lei; 
 
- intre 20 si 29 ambalaje acceptate 
 
- doua bilete cu 2 calatorii in valoare de 10 lei; 
 
- intre 30 si 39 ambalaje acceptate 
 
- trei bilete cu 2 calatorii in valoare de 15 lei; 
 
- etc. 
 
Aparatele acceptă doar recipiente după cu urmează: 



 
-PET-uri cu volum între 0,1 și 3 litri; 
 
-Doze cu volum între 0,1 și 1 litru; 
 
-Sticle cu volum între 0,1 și 1 litru; 
 
-   Ambalajele trebuie sa fie cât mai apropiate de forma reală, nu strivite sau turtite, cu 
cod de bare vizibil, cu sau fără capac. Recipientele trebuie golite complet de conținut și 
trebuie să fie curate, 
 
- Aparatul nu accepta borcane sau alte recipiente din materiale reciclabile, precum: 
tuburi de sampon sau gel de dus, sticle de otet, sticle de spirt, sticle de diluant sau 
ambalaje din materiale asemanatoare ca forma si compozitie chimica 
 
- Pot fi introduse mai multe ambalaje în cadrul aceleiași vizite, din toate categoriile 
acceptate 
 
- PET-uri, doze de aluminiu și sticle. Acestea pot fi introduse conform tipul de material : 
la aparatul de preluarea  PET doar PET-uri ,la aparatul de preluare sticla doar ambalaje 
de sticla si la aparatul de preluarea doze doar doze de fier sau aluminiu; 
 
- Pot fi primite doar recipiente care au avut un conținut alimentar. Dacă acestea au fost 
folosite pentru a depozita alte lichide nealimentare, grase sau uleioase, atunci acestea 
nu mai pot fi reciclate prin intermediul aparatului. 
 
In fiecare zi de miercuri a saptamanii, celor 3 echipamente li se va face mententa, 
acestea nepuntad fii utilizate pentru eventuale sesiuni de colectare. 
 
SECTIUNEA 5. RASPUNDEREA ORGANIZATORULUI 
 
Organizatorii nu vor fi ținuți răspunzători pentru prejudiciile suferite de participanți, 
indiferent de natura acestora. 
 
SECTIUNEA 6. LITIGII 
 
Eventuale litigii apărute intre Organizatori si participanții la prezenta Campanie 
promoționala se vor rezolva pe cale amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi 
posibila, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești romane competente. 
 
 



SECTIUNEA 7. INCETAREA CAMPANIEI PROMOTIONALE 
 
Prezenta campanie promoționala poate înceta înainte de termenul stabilit, in cazul 
epuizării numărului de bilete alocate acțiunii promoționale, prin decizia Organizatorilor, 
comunicata prin intermediul site-ului www.petricarecicleaza.ro. 
 
SECTIUNEA 8. CLAUZE DIVERSE 
 
Orice modificare a prevederilor prezentului Regulament nu este valabila decât cu 
condiția informării publicului prin publicarea modificărilor pe site-ul 
www.petricarecicleaza.ro 
 
MODIFICĂRI ALE REGULAMENTULUI 
 
Se modifică SECTIUNEA 2. DURATA CAMPANIEI PROMOTIONALE SI ARIA DE 
DESFASURARE după cum urmează: 
 
Campania promoțională se va desfășura în Brașov, în perioada 15 octombrie 2021 - 1 
octombrie 2022, între orele 00:00 - 24:00,  în următoarele locații: 
 
· B-dul Valea Cetății Nr.19 
· Strada Uranus 14 
· Bulevardul Victoriei 1-3 
 
MODIFICĂRI ALE REGULAMENTULUI VALABILE ÎNCEPÂND CU DATA DE 16 IUNIE 
2022 
 
Se modifică regulamentul de schimbare a tichetelor menționat în secțiunea 4 după cum 
urmează: 
 
Participanții vor schimba tichetele la casele de bilete RATBV cu titluri electronice de tip 
card, care vor avea denumirea “Bilet 2 călătorii PETrică”, valabile pe toate liniile de 
transport în comun din municipiul Brașov, astfel: 
 
- între 50 si 99 ambalaje acceptate 
- un bilet cu 2 călătorii în valoare de 5 lei; 
- între 100 si 149 ambalaje acceptate 
- două bilete cu 2 călătorii în valoare de 10 lei; 
- între 150 si 199 ambalaje acceptate 
- trei bilete cu 2 călătorii în valoare de 15 lei; 
- etc. 
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