
Eu, 

În calitate de cetățean al Municipiului Brașov,

DEȘEURI sau RESURSE?

Îmi asum sistemul de colectare separată a deșeurilor menajere implementat de Primăria Municipiului 
Brașov în parteneriat cu operatorul de salubritate S.C. Brai-Cata S.R.L. 

Înțeleg că pentru conformarea legislativă, respectiv Legea nr. 31/2019 privind aprobarea Ordonanței de 
urgență nr. 74/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, a 
Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a 
Ordonanței de Urgenta a Guvernului nr 196/2005 privind Fondul de Mediu, începând cu 1 ianuarie 2019 
sunt obligat să colectez separat deșeurile menajere.

Pentru colectarea separată a deșeurilor menajere, mă angajez să utilizez ECOINSULA conform 
instrucțiunilor prevăzute la capitolul ”CUM SE UTILIZEAZĂ ECOINSULA”.

Sunt conștient că ceea ce fiecare dintre noi produce în gospodărie NU este dintotdeauna DEȘEU, și cunosc 
că trebuie făcută diferența între conceptul de DEȘEU și cel de RESURSĂ.

Obiectivul meu este ca, în parteneriat cu Primăria Municipiului Brașov și operatorul de salubritate S.C. 
Brai-Cata S.R.L., să separ cu atenție și într-un mod cât mai curat deșeurile generate în gospodăria proprie, 
deoarece tot ce reușesc să separ NU mai este DEȘEU ci devine o RESURSĂ.  

Înțeleg că ECOINSULA pe care Primăria Municipiului Brașov a instalat-o în apropierea zonei în care 
locuiesc, recunoaște utilizatorul (prin intermediul softului de gestiune), data și ora la care se utilizează 
insula, recunoaște tipul de deșeu care se aruncă și cât se aruncă. 

Înțeleg de asemenea că ECOINSULA este dotată cu un sistem de supraveghere video pentru a putea 
controla și recunoaște eventualele acte de vandalism, dar și pentru a putea urmări toată activitatea de 
colectare a tuturor cetățenilor și a verifica corectitudinea comportamentului lor.

Data Semnătură



Informare prinvind prelucrarea datelor cu caracter personal 

Conform legislației europene și naționale privind protecția datelor cu caracter personal, am fost informat(ă) 
că: 
▶ operatorul de date cu caracater personal Primăria Municipiului Brașov, colectează și prelucrează datele 
mele cu caracter personal respectiv nume, prenume și adresa de domiciuliu în scopul încheierii raportului 
contractual de prestări servicii.
▶ datele mele personale sunt securizate și păstrate până la expirarea obligațiilor contractuale și a 
termenelor legate de arhivare;
▶ datele mele vor putea fi accesate de către compania Ecocontrolgsm S.R.L. și S.C. Brai-Cata S.R.L., în 
calitate de împuterniciți, fără a avea drept de modificare sau transfer a datelor personale; 
▶ beneficiez de dreptul de informare, acces, de modificare, de limitare a prelucrărilor datelor, dreptul de a 
nu fi supus unei decizii individuale sau automatizate de prelucrare și le pot exercita prin solicitarea scrisă 
datată și semnată la adresa de email: brasov@braicata.ro

ÎMPREUNĂ PENTRU UN BRAȘOV CURAT!

Data Semnătură


