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REGULAMENTUL CAMPANIEI „Rabla pentru Electrocasnice” 

finanțată de Ministerul Mediului prin AFM în magazinele Practic Electrocasnice  

ART. 1. DENUMIREA CAMPANIEI 

1.1 „Rabla pentru Electrocasnice”, program finanțat de Ministerul Mediului, prin Administrația 

Fondului pentru Mediu (AFM), denumit în continuare Emitent al Programului sau ORGANIZATOR; 

ART. 2. COMERCIANT PARTICIPANT 

2.1 SC Marelvi Impex SRL, cu sediul în Rădăuți, Calea Cernăuți nr. 114, jud. Suceava, înregistrată la 

Registrul Comerțului cu nr. J33/393/1995 având cod de identificare fiscală RO7282405. 

ART. 3. SCOPUL CAMPANIEI ȘI PERIOADA DE DESFĂȘURARE 

3.1 Organizatorul programului și Comerciantul participant au obligația de a conștientiza consumatorii 

privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (denumite în continuare „DEE”), precum și de 

a le prelua de la clienți. 

3.2 Programul “Rabla pentru electrocasnice” se adresează consumatorilor din Romania. 

3.3 Campania se desfășoară începând cu 14.05.2021 în limita bugetului disponibil și se încheie la data 

stabilită de Ministerul Mediului ca fiind data de final a programului. În situația în care Organizatorul 

decide să modifice durata Programului, acest fapt va fi adus la cunoștință participanților prin 

publicarea informației pe site-ul www.afm.ro și www.practicelectrocasnice.ro prezentul Regulament 

fiind actualizat corespunzator. 

ART. 4. ARIA DE DESFĂȘURARE 

4.1 Campania se desfăşoară la nivel național  în toate magazinele Practic electrocasnice din România 

dar și online, pe www.practicelectrocasnice.ro. 

ART. 5. DREPTUL DE PARTICIPARE 

5.1 Conform criteriilor de eligibilitate stabilite de Organizator, poate beneficia de finanțare (voucher) 

solicitantul care îndeplinește cumulativ următoarele condiții: 

a. este persoană fizică cu domiciliul în România; 

b. nu are obligații restante la bugetul de stat și la bugetul local, conform legislației naționale în vigoare, 

la data achiziționării EEE; 

c. are vârsta de minim 18 ani împliniți în momentul înscrierii în aplicația informatică; 

d. este posesor al unui/unei buletin/cărți de identitate valabil/e în momentul înscrierii în program; 

http://www.afm.ro/
http://www.practicelectrocasnice.ro/
http://www.practicelectrocasnice.ro/


  
       2 

 
  

e. se obligă să predea un EEE uzat echivalent în momentul achiziționării unui EEE nou, schimb unu la 

unu, cu excepția mașinilor de spălat vase care vor putea fi achiziționate la schimb cu oricare alt 

electrocasnic din program (frigider/combină frigorifică/ladă frigorifică/congelator, televizor, aer 

condiționat,mașină de spălat rufe, uscător de rufe); 

f. își dă acordul cu privire la prelucrarea de către Organizator (AFM) a tuturor datelor și informațiilor 

furnizate, precum și cu privire la transmiterea acestora către terțe instituții sau persoane juridice în 

vederea verificării îndeplinirii tuturor obligațiilor și clauzelor prevăzute în ghid sau în scopul elaborării 

de situații și statistici. 

5.2 Criterii de eligibilitate a echipamentelor achiziționate în cadrul programului 

a. sunt eligibile în cadrul programului achizițiile de EEE-uri noi, pentru înlocuirea echipamentelor 

electrice și electronice uzate cu unele mai performante din punct de vedere energetic. 

b. prin program se finanțează mașini de spălat rufe, uscătoare de rufe, mașini de spălat vase, aparate 

de aer condiționat (inclusiv aparate de aer condiționat portabile), frigidere/combine și lăzi 

frigorifice/congelatoare, aspiratoare, laptopuri, tablete și televizoare. 

5.3 Persoanele care doresc să beneficieze de reduceri trebuie să acceseze aplicația electronică de pe 

website-ul Administrației Fondului pentru Mediu (www.afm.ro) și să urmeze pașii indicați, completând 

cu atenție datele care li se solicită. 

5.4 Ulterior completării, cumpărătorul se prezintă direct în magazinele Practic electrocasnice sau pe 

www.practicelectrocasnice.ro și își achiziționează echipamentul dorit, pe baza voucherului primit. 

Suma din voucher se scade din valoarea finală a facturii, iar predarea echipamentului vechi se face 

odată cu primirea celui nou. 

5.5 Voucherele se acordă de către AFM pentru achiziționarea produselor electrocasnice din categoria 

maşini de spălat rufe, uscătoare de rufe, maşini de spălat vase, aparate de aer condiţionat(inclusiv 

aparate de aer condiţionat portabile), frigidere/combine frigorifice/lăzi frigorifice/congelatoare, 

aspiratoare, laptopuri, tablete si televizoare și au valori între 200 și 500 de lei, în funcție de tipul de 

aparat cumpărat:  

a) 400 de lei pentru mașini de spălat rufe, inclusiv cu uscător având cel puțin noua clasa 

energetică C;  

b) 400 de lei pentru mașini de spălat vase având cel puțin noua clasa energetică D; 

c) 400 de lei pentru aparate de aer condiționat, inclusiv aparate de aer condiționat portabile, cu 

eficiență energetică la răcire cel puțin A++; 

d) 400 lei pentru categoria frigidere/combine frigorifice/lăzi frigorifice/congelatoare având cel 

puțin noua clasă energetică E; 

e) 400 lei pentru televizoare având cel puțin noua clasă energetică E; 

f) 400 lei pentru uscătoare de rufe cu eficiență energetică cel puțin A++; 

g) 200 lei pentru aspiratoare cu un consum de energie mai mic de 43 kWh/an; 

h) 500 lei pentru laptopuri; 

i) 300 lei pentru tablete. 

http://www.afm.ro/
http://www.practicelectrocasnice.ro/
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5.6 Cei ce sunt interesați să primească voucherele oferite de AFM prin care își pot cumpăra produse 

electrocasnice trebuie să știe că schimbul se face în sistem de reducere la achiziția unui aparat nou în 

schimbul unuia predat. Implicit, pentru achiziționarea mai multor echipamente cu vouchere de 

reducere trebuie predate tot atâtea aparate câte sunt cumpărate, cu precizarea că se poate 

achiziționa prin program un singur produs din fiecare categorie. De exemplu, un client poate cumpăra 

de la Practic electrocasnice prin programul „Rabla pentru Electrocasnice” maşini de spălat rufe, 

uscătoare de rufe, maşini de spălat vase, aparate de aer condiţionat, frigidere/combine frigorifice/lăzi 

frigorifice/congelatoare, aspiratoare, laptopuri, tablete si televizoare, oferind la schimb acelasi numar 

de produse vechi. 

ART. 6. MECANISMUL CAMPANIEI 

6.1 Înscrierea persoanei fizice în cadrul programului se realizează în aplicația informatică de pe site-ul 

www.afm.ro, prin introducerea următoarelor informații: 

a. datele de identificare, conform actului de identitate, inclusiv data expirării acestuia; 

b. adresa de e-mail și număr de telefon mobil valide, dacă acestea există; 

c. declarația pe proprie răspundere potrivit căreia nu se înregistrează obligații de plată la bugetul de 

stat și bugetul local, conform legislației naționale în vigoare, la data înscrierii; 

d. acordul cu privire la prelucrarea de către Organizator (AFM) a tuturor datelor și informațiilor 

furnizate, precum și cu privire la transmiterea acestora către terțe instituții sau persoane juridice în 

vederea verificării îndeplinirii tuturor obligațiilor și clauzelor prevăzute în ghid sau în scopul elaborării 

de situații și statistici; 

e. tipul de EEE care se achiziționează și eficiența energetică a acestuia, precum și declarația pe propria 

răspundere prin care se obligă să predea un EEE uzat echivalent în momentul achiziționării. 

6.2 Înscrierea solicitanților se realizează după completarea tuturor câmpurilor din aplicația 

informatică, aceasta generând automat un mesaj de confirmare în acest sens, un număr unic al 

înscrierii și un cod unic de accesare a înscrierii. Codul unic de accesare a înscrierii este confidențial, 

este disponibil doar solicitantului care s-a înscris și este utilizat în relația cu comerciantul pentru 

identificarea voucherelor. 

6.3 După înscrierea solicitantului și primirea unui mesaj de confirmare, AFM procedează la aprobarea 

finanțării. Lista solicitanților aprobați se afișează pe pagina de internet a Organizatorului (AFM) și 

conține numele și prenumele persoanelor fizice, localitatea și județul, numărul unic al înscrierii, 

categoriile de EEE-uri aprobate, eficiența energetică a acestora și sumele aferente. 

6.4 Finanțarea oferită de Ministerul Mediului, prin AFM se acordă sub formă de vouchere pentru 

achiziționarea de echipamente electrice și electronice de uz casnic din următoarele categorii: mașini de 

spălat rufe, uscătoare de rufe, mașini de spălat vase, frigidere, combine și lăzi frigorifice, congelatoare, 

aparate de aer condiționat, aspiratoare, laptopuri, tablete și televizoare.  

http://www.afm.ro/
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Valoarea vocuherului este de: 

a) 400 de lei pentru mașini de spălat rufe, inclusiv cu uscător având cel puțin noua clasa 

energetică C;  

b) 400 de lei pentru mașini de spălat vase având cel puțin noua clasa energetică D; 

c) 400 de lei pentru aparate de aer condiționat, inclusiv aparate de aer condiționat portabile, cu 

eficiență energetică la răcire cel puțin A++; 

d) 400 lei pentru categoria frigidere/combine frigorifice/lăzi frigorifice/congelatoare având cel 

puțin noua clasă energetică E; 

e) 400 lei pentru televizoare având cel puțin noua clasă energetică E; 

f) 400 lei pentru uscătoare de rufe cu eficiență energetică cel puțin A++; 

g) 200 lei pentru aspiratoare cu un consum de energie mai mic de 43 kWh/an; 

h) 500 lei pentru laptopuri; 

i) 300 lei pentru tablete. 

6.5 Persoana fizică beneficiază de valoarea unui voucher la achiziţionarea unui echipament electric și 

electronic eligibil, în schimbul predării unui echipament uzat echivalent. Schimbul se face în sistem unu 

la unu. 

6.6 Persoana fizică poate achiziţiona mai multe echipamente în schimbul predării unui număr 

echivalent de echipamente uzate, beneficiind astfel, în mod corespunzător, de mai multe vouchere, 

dar nu mai mult de unul pentru fiecare categorie din cele 9 mentionate mai sus. 

6.7 Suma finanțată de Administrația Fondului pentru Mediu se scade din valoarea totală a facturii 

echipamentelor achiziționate prin programul “Rabla pentru Electrocasnice”, iar diferența este 

suportată de către persoana fizică, din surse financiare proprii. 

6.8 Reducerea se scade din prețul produsului achiziționat direct pe factură și se aplică la valoarea de 

raft a produsului. 

6.9 Finanţarea nu poate depăşi 50% din valoarea echipamentelor comercializate prin program. 

6.10 Reducerea se cumulează cu alte campanii de reducere de preț, dar nu cu alte reduceri de tip “buy 

back” existente în magazine pentru produsele electrocasnice. 

6.11 Voucherul nu se poate cumula cu un alt voucher în momentul plasării comenzii. 

6.12 Prevederile prezentului Regulament nu aduc atingere drepturilor cumpărătorilor acordate de 

Ordonanţa de Urgenţă nr. 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice. 

6.13 Livrarea/predarea produselor noi și preluarea produselor buy-back se face în spațiul comun, în 

fața domiciliului clientului. 

6.14 Echipajul de transport nu face instalări pentru produsele noi și respectiv demontări pentru 

produsele vechi(deșeuri). 
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ART. 7. FORTA MAJORA 

7.1 Pentru scopul acestor Condiții de participare, forța majoră înseamnă orice eveniment care nu 

poate fi controlat, remediat sau previzionat de către Organizatori și a cărui apariție pune pe aceștia din 

urmă în imposibilitatea de a-și îndeplini obligațiile asumate. În categoria acestor evenimente sunt 

incluse, fără a se limita la acestea: războaie, incendii, inundații, greve și blocade, cutremure, alte 

catastrofe de orice fel, precum și orice reglementare care poate apărea ulterior intrării în vigoare a 

Condițiilor și care poate interzice/ modifica termenii acestora, etc. 

7.2 Dacă o situație de forță majoră, inclusiv imposibilitatea Organizatorilor din motive independente 

de voința lor, impiedică sau intârzie total sau parțial executarea acestor Condiții și continuarea acțiunii, 

Organizatorii vor fi exonerați de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor lor pentru perioada în 

care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată, conform art.1082 și 1083 C.civ. Organizatorii, 

dacă invocă forța majoră, sunt obligați să comunice participanților cumpărători, în termen de 5 zile de 

la apariția cazului de foră majoră, existența acesteia. 

ART. 8. LITIGII  

8.1 Prezentul Regulament este guvernat de legislația română. Dacă una dintre clauze va fi declarată 

nulă, celelalte clauze nu vor fi afectate și vor continua să fie valabile și aplicabile în conformitate cu 

legislația română. 

8.2 În cazul unor litigii apărute între Organizator şi participanţii cumpărători, acestea vor fi soluţionate 

pe cale amiabilă.  Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile implicate în litigiu 

vor înainta litigiul spre soluţionare instanţelor competente române de la sediul Organizatorului. 

ART. 9. CLAUZE FINALE 

9.1 Prezentele Condiții de participare pentru cumpărătorii din actiunea „Rabla pentru Electrocasnice” 

vor fi disponibile în magazinele Practic electrocasnice dar și online, pe www.practicelectrocasnice.ro . 

ART. 10. PROTECȚIA DATELOR PERSONALE 

10.1 Prin prezentul Regulament Oficial, Comerciantul participant la program se obligă să respecte 

prevederile legislației privind protecția datelor cu caracter personal respectiv, ale Regulamentului (UE) 

2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din data de 27.04.2016 privind protecția 

persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera 

circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (,,GDPR’’) aplicabil începand cu 

25.05.2018. 

10.2 Comerciantul Participant la program acționează în calitate de operator independent conform 

GDPR în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal ale clienților persoane fizice care, 

după înscrierea în Programul “Rabla pentru Electrocasnice” pe site-ul ORGANIZATORULUI (AFM) vin în 

magazinele Practic electrocasnice pentru a achiziționa produsele care fac parte din categoriile celor 

participante, conform Ghidului Programului disponibil pe www.afm.ro. 

http://www.practicelectrocasnice.ro/
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10.3 Prelucrarea datelor cu caracter personal colectate și utilizate în contextul organizării și 

desfășurării Campaniei vor fi guvernate de regulile descrise în acest Regulament. 

Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal  

10.4 Datele cu caracter personal sunt prelucrate în următoarele scopuri (temeiul juridic specific al 

prelucrării a fost adaugat între paranteze atunci când se detaliază scopul prelucrării datelor cu caracter 

personal) în temeiul obținerii consimțământului în conformitate cu art. 6 (1) (a) din GDPR sau a 

intereselor legitime în conformitate cu art. 6 (1) (f) din GDPR): 

a. participarea în calitate de Comerciant Participant la Programul “Rabla pentru Electrocasnice” 

organizat și finanțat de Ministerul Mediului prin AFM, în scopul vânzării electrocasnicelor noi, mai 

performante din punct de vedere energetic; în scopul colectării deșeurilor predate; 

b. înregistrarea și scăderea valorii voucherelor din prețul de achiziție al echipamentelor noi; facturare 

corespunzătoare; 

c. utilizarea datelor cu caracter personal ale cumpărătorilor participanți, în scopuri promoționale și 

publicitare în legătură cu ofertele Comerciantului participant (doar cu consimțământul persoanei 

vizate); 

d. transmiterea de comunicări comerciale în scop de marketing cum ar fi oferte cu privire la produsele 

Comerciantului participant, invitații de a participa la concursuri, loterii publicitare, chestionare sau 

sondaje și alte comunicări similare (consimțământul personelor vizate); 

e. prelucrări automate, inclusiv profilare (consimțămantul persoanei vizate); 

f. plata impozitelor și a contribuțiilor relevante și raportarea către autoritățile publice competente, 

corelarea în evidențele interne a numelor persoanelor fizice/clienților cu codul unic de accesare a 

înscierii în Program, validarea voucherelor acordate (obligația legală a Organizatorului, interes legitim); 

g. în vederea încheierii și executării unui contract (vânzarea produsului participant) pe care persoana 

vizata l-a incheiat cu Marelvi Impex SRL în scopul participării la Campanie/Program, soluționarea 

reclamațiilor și a solicitărilor din partea clienților, inclusiv aspectele legate de comenzi, precum livrare, 

facturare, retur produse, soluționarea potențialelor litigii înaintate instanțelor, recuperarea creanțelor; 

h. soluționarea oricăror plângeri în legătura cu organizarea și desfășurarea Campaniei; 

i. punerea în aplicare a prevederilor Regulamentului pentru apărare în instanță și/sau alte proceduri 

judiciare sau administrative, inclusiv investigarea eventualelor încălcări, realizarea diverselor raportări, 

analize și studii statistice cu privire la campaniile de marketing organizate și succesul acestora 

(interesul legitim al Comerciantului participant); 

j. Activități de arhivare, dacă sunt cerute de legislație (Obligația legală a Comerciantului participant). 

10.5 În cazul în care consimțământul persoanelor vizate contituie temeiul juridic pentru prelucrarea 

datelor cu caracter personal, persoanele vizate au dreptul de a-și retrage acest consimțământ în orice 

moment. 
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10.6 În cazul în care persoanele vizate/clienții își retrag consimțământul pentru prelucrarea datelor cu 

caracter personal în scopuri promoționale și publicitare, Organizatorul va înceta respectiva prelucrare 

fără a afecta însă alte operațiuni de prelucrare ale datelor cu caracter personal care se fac în baza altor 

temeiuri juridice. 

10.7 Persoanele fizice/clienții care refuză să comunice sau își retrag consimțământul pentru 

prelucrarea datelor cu caracter personal necesare pentru participarea în Campanie/Program nu vor fi 

eligibili să participe. 

Sursa și destinatarii datelor cu caracter personal 

10.8 Comerciantul Participant la program poate dezvălui datele cu caracter personal către: 

o Partenerii săi, acționând fie ca operatori, fie ca persone împuternicite, notarilor publici/ 

juriștilor desemnați să acorde asistență pentru organizarea și desfășurarea 

Campaniei/Programului. 

o Furnizori ai serviciilor aferente activităților de marketing (agenții de marketing, societăți de 

furnizare a serviciilor de e-mail marketing, dacă persoana vizată/clientul și-a dat 

consimțământul să primească comunicări comerciale prin e-mail sau alte căi de comunicație 

electronică); 

o Furnizori de servicii de curierat, telefonie mobilă; 

o Furnizorii produselor participante la Campanie/Program; 

o Autorități publice sau alte categorii de destinatari, dacă dezvăluirea are la bază un temei juridic 

adecvat (cum ar fi o obligație legală, consimțământul sau interesul legitim). 

Durata de păstrare a datelor 

10.9 Datele cu caracter personal se păstrează cât este necesar pentru îndeplinirea scopurilor pentru 

care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retenția datelor, inclusiv a regulilor 

de arhivare aplicabile. Spre exemplu, datele cu caracter personal colectate pentru scopul 

Campaniei/Programului vor fi stocate pe durata acesteia plus o perioadă suplimentară de minim 3 ani 

(cât este termenul de prescripție pentru acțiunile în justiție). Cu privire la datele persoanelor 

vizate/clienților pentru care avem diverse obligații de raportare și plată a taxelor și impozitelor, aceste 

vor fi păstrate pentru întrega perioadă de arhivare conform regulilor financiar-contabile. 

Drepturile persoanelor vizate 

10.10 Conform legii, clienții/participanții înscriși în Programul “Rabla pentru Electrocasnice” 

beneficiază de o serie de drepturi, în calitate de persoană vizată. Începând cu data intrării în vigoare a 

GDPR, persoanele vizate beneficiază de urmatoarele drepturi: 

a. Dreptul de acces: persoanele vizate au dreptul de a obține de la Operator confirmarea că 

prelucrează datele lor cu caracter personal, precum și informații privind specificul prelucrării cum ar fi: 

scopul, categoriile de date cu caracter personal prelucrate, destinatarii datelor, perioada pentru care 

datele sunt păstrate, existența dreptului de rectificare, ștergere sau restricționare a prelucrării. Acest 

drept le permite să obțină gratuit o copie a datelor cu caracter personal prelucrate, precum și 

contracost orice copii suplimentare; 
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b. Dreptul de rectificare a datelor: persoanele vizate au dreptul de a solicita modificarea datelor lor cu 

caracter personal incorecte ori, după caz, completarea datelor care sunt incomplete. 

c. Dreptul la ștergere: persoanele vizate au dreptul de a solicita ștergerea datelor lor cu caracter 

personal atunci cand: 

o Acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate și se prelucrează; 

o Și-au retras consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal și Operatorul nu 

le mai poate prelucra pe alte temeiuri legale; 

o Datele cu caracter personal sunt prelucrate contrar legii; 

o Datele cu caracter personal trebuie șterse conform legislației relevante; 

d. Retragerea consimțământului și dreptul de opoziție: persoanele vizate au dreptul de a-și retrage 

oricând consimțământul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal prelucrate pe bază de 

consimțământ. De asemenea, se pot opune oricând prelucrărilor pentru scopul de marketing, inclusiv 

profilărilor efectuate în acest scop, precum și prelucrărilor bazate pe interesul legitim al Operatorului, 

din motive care țin de situația lor specifică. 

e. Restricționare: persoanele vizate au dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor în 

următoarele situații: 

o În cazul în care contestă corectitudinea datelor cu caracter personal, pe o perioadă care îi 

permite Operatorului să verifice exactitatea acestor date; 

o În cazul în care prelucrarea este ilegală, iar persoanele vizate se opun ștergerii datelor cu 

caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor; 

o În cazul în care Operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul 

prelucrării, dar persoanele vizate le solicită pentru o acțiune în instanță; 

o În cazul în care persoanele vizate s-au opus prelucrarii, pentru intervalul de timp în care se 

verifică dacă drepturile legitime ale Operatorilui prevalează asupra drepturilor lor în calitate de 

persoană vizată. 

f. Dreptul la portabilitate: în masura în care se prelucrează datele cu caracter personal prin mijloace 

automatizate, persoanele vizate au dreptul să solicite Operatorului furnizarea datelor cu caracter 

personal într-o formă structurată, utilizată frecvent și care poate fi citită în mod automatizat. Dacă 

persoanele vizate solicită acest lucru, Operatorul poate să transmit datele lor cu caracter personal unei 

alte entități, dacă este posibil din punct de vedere tehnic. 

Pentru exercitarea drepturilor menționate la punctele a)-f) persoanele vizate pot contacta Operatorul 

utilizând următoarele date de contact: 

În atenția: Responsabilului cu Protecția Datelor (DPO) 

Adresa de Corespondență: Calea Cernăuți, Nr.114, Loc Rădăuți, Jud Suceava 

E-mail: dpo@marelvi.ro 
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Înainte de a da curs oricărei astfel de cereri, ne rezervăm dreptul de a vă verifica identitatea, pentru a 

ne asigura că solicitarea provine chiar din partea persoanei vizate. 

g. Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere și cerere în justiție: persoanele 

vizate au dreptul de a depune plângere la autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor în cazul în 

care consideră că le-au fost încalcate drepturile: 

10.11 Autoritatea Natională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal; Adresa: 

Bulevardul General Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod postal 010336 Bucuresti; e-mail 

anspdcp@dataprotection.ro. De asemenea, persoanele vizate au dreptul de a se adresa în justiție. 

ART. 11. PRODUSELE PARTICIPANTE  

11.1 În programul Rabla pentru electrocasnice finanțat de Ministerul Mediului prin AFM intră toate 

echipamente electrice și electronice eligibilie din următoarele categorii:  

a) mașini de spălat rufe, inclusiv cu uscător având cel puțin noua clasa energetică C;  

b) mașini de spălat vase având cel puțin noua clasa energetică D; 

c) aparate de aer condiționat, inclusiv aparate de aer condiționat portabile, cu eficiență 

energetică la răcire cel puțin A++; 

d) frigidere/combine frigorifice/lăzi frigorifice/congelatoare având cel puțin noua clasă energetică 

E; 

e) televizoare având cel puțin noua clasă energetică E; 

f) uscătoare de rufe cu eficiență energetică cel puțin A++; 

g) aspiratoare cu un consum de energie mai mic de 43 kWh/an; 

h) laptopuri; 

i) tablete. 

ART. 12. CONDIȚII GENERALE: 

12.1 Campania/Programul încetează de drept la data împlinirii termenului sau la decizia 

Organizatorului (AFM) care poate reduce sau înceta durata Programului “Rabla pentru Electrocasnice”, 

aceste modificări vor apărea pe site-ul Organizatorului (AFM), www.afm.ro, iar noi în calitate de 

Comerciant Participant vă vom anunța acest lucru prin actualizarea prezentului Regulament. 

12.2 Comerciantul Participant își rezervă dreptul de a descalifica orice persoană care falsifică 

procedura de funcționare a Campaniei/Programului, care încalcă prezentul Regulament, care nu 

respectă condițiile de validitate și validare vouchere; care acționează într-un mod lipsit de etică sau 

perturbator sau care se determină că acționează cu intenția de a deranja, abuza, amenința sau hărțui 

orice persoană. 

12.3 Dacă, din orice motiv, această Campanie aferentă Programului AFM ”Rabla pentru Electrocasnice” 

nu se poate desfășura conform planificării datorită unor cauze aflate în afara controlului 

Comerciantului Participant, din cauza fraudei, problemelor tehnice, sau orice alte cauze care corup sau 

afectează administrarea, securitatea, corectitudinea, integritatea sau desfășurarea corespunzătoare a 

Campaniei/Programului, Comerciantul Participant va aduce la cunoștință Organizatorului această 

situație și va informa clienții asupra aspectelor perturbatoare. În situația în care Campania/Programul 

http://www.afm.ro/


  
       10 

 
  

încetează din cauza forței majore, fraudei sau a dificultăților tehnice înainte de finalul Peroadei 

Campaniei/Programului, iar acest lucru va fi anunțat oficial de Organizator (AFM), se va face un anunț 

de informare pe site-ul www.practicelectrocasnice.ro și în magazinele Practic electrocasnice. 

ART. 13. DISPOZIȚII FINALE: 

13.1 Prin participarea la Campania/Programul “Rabla pentru Electrocasnice” finanțată de Ministerul 

Mediului prin AFM, participanții declară că sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor 

prevederilor, termenilor și condițiilor regăsite în prezentul Regulament, cât și în actele adiționale la 

acesta. 

13.2 Comerciantul participant la program își rezervă dreptul de a verifica și monitoriza modul în care se 

desfășoară campania/Programul AFM. 

13.3 Comerciantul Participant la program își rezervă dreptul de a exclude definitiv orice Participant în 

Campanie care, prin comportamentul fraudulos, poate afecta bunul mers al Campaniei/ Programului. 

13.4 Comerciantul Participant la program nu-și asumă niciun neajuns creat de 

întreruperile/disfuncționalitățile neanunțate ale providerului de internet sau blocarea accesului intern 

datorită aglomerării rețelelor pe perioadele de trafic intens în momentul accesării aplicației 

Ministerului Mediului la adresa www.afm.ro. Înregistrarea participanților este o etapă esențială, 

Organizatorul (AFM) fiind singurul în măsură să emită și să valideze voucherul. 

13.5 Regulamentul este afișat și disponibil în magazinele Practic Electrocasnice dar și online, pe 

www.practicelectrocasnice.ro pe toată perioada Campaniei/Programului “Rabla pentru 

Electrocasnice”. 

Comerciant participant, 

SC Marelvi Impex SRL 

   

http://www.practicelectrocasnice.ro/
http://www.afm.ro/
http://www.practicelectrocasnice.ro/

