
 

 

 

  
 

 

RUCODEM 

 
 
 

SCRISOARE DE ANGAJAMENT 
 

Inițiativa voluntară RUCODEM 
“Proiect privind Eficiența Resurselor Produselor pentru Detergenți de Rufe Pudră” 

(PREP P RO) 
 

 
 
 
ANGAJAMENT al   
  
(“Compania”) cu sediul principal în    
 
  
 
  
 
____________________________________________________________________ 
 
privind aderarea la “Proiectul privind Eficiența Resurselor Produselor pentru Detergenții de 
Rufe Pudră” - PREP P RO (“Proiectul”)  
desfășurat de RUCODEM – Uniunea Română a Producătorilor de Cosmetice și Detergenți, cu 
sediul în București, S2, str. Mihai Eminescu 105-107, apt. 6 (“RUCODEM”),  

ÎNTRUCÂT 
 

• RUCODEM este Asociația Națională membră a A.I.S.E., o Asociație Internațională pentru 
Săpunuri, Detergenți și Produse de întreținere, care este organismul oficial reprezentativ 
al acestei industrii in Europa; 

• De-a lungul anilor, A.I.S.E. a lansat mai multe inițiative voluntare privind durabilitatea, 
inclusiv „Proiecte privind eficiența resurselor produselor” (PREP), pentru detergenții de 
rufe vânduți în Europa. Aceste inițiative își propun să optimizeze profilul de durabilitate al 
detergenților pentru rufe și să promoveze producția și consumul lor durabile; 

• Atunci când PREP-P3 a fost lansat, nu a fost obținut nici un angajament privind piața din 
România. Având în vedere că piața din România a evoluat de atunci, RUCODEM lansează 
în mod voluntar ”Proiectul privind Eficiența Resurselor Produselor” – PREP P RO 
(denumit in continuare ”Proiectul” pentru piața din Romania; 

• RUCODEM va derula Proiectul la nivelul României in conformitate cu termenii si condițiile 
stabilite in Memorandumul cu A.I.S.E. datat 05 mai 2021, care acoperă drepturile si 
obligațiile respective ale fiecărei Părți și condițiile în care Proiectul poate fi implementat pe 
teritoriul României; 

• Proiectul are ca scop să complementeze și sa construiască pe eforturile de durabilitate 
depuse de industria detergenților din România în urma inițiativelor voluntare desfășurate 
de RUCODEM și de A.I.S.E.. la nivel European; 

• Scopul Proiectului este să încurajeze compactarea în continuare a detergenților de rufe 
pudră cu spumare redusă pentru rufe normale (HDLS) utilizați in gospodării 
(“Produsele”); 
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• Scopul Proiectului include toți detergenții de rufe pudra (HDLS) utilizați în gospodării, în 
România, precum și detergenții de rufe pudră utilizați în domeniul I&I (industrial și 
instituțional) care sunt comercializați prin canalele C&C (Cash&Carry) și astfel sunt 
disponibili consumatorilor (chiar și în cazul în care sunt comercializați în ambalaje cu 
volume mari);  

• Compactarea vizată de acest Proiect ar trebui sa conducă la reducerea impactului asupra 
mediului a produselor pentru spălarea rufelor în Romania, prin promovarea și încurajarea 
reducerii de chimicale, ambalaje și energie utilizate la fabricarea, furnizarea și utilizarea 
produselor, contribuind astfel la obiectivele de durabilitate, precum reducerea emisiilor 
CO2; 

• RUCODEM va monitoriza progresul inițiativei voluntare și va publica un raport după 
încheierea inițiativei voluntare, pentru a prezenta rezultatele Proiectului, conform celor 
stabilite în Descrierea Proiectului; 

• Detalii privind principiile si obiectivele Proiectului sunt stabilite in Descrierea Proiectului, 
anexată acestui document în Anexa A; 

• Cerințele tehnice definite de Proiect au ca scop facilitarea unui echilibru între creșterea 
semnificativă în compactare și accesul cel mai larg posibil la Proiect, in special de vreme ce 
aceste cerință pot fi atinse cu tehnologii bine cunoscute, deci nu reprezintă o barieră în 
participarea la Proiect pentru nici o companie (inclusiv IMM) care doresc să adere la 
Proiect; 

• Formularea detergenților pudră de rufe compactați reduce volumul, permițând o reducere 
generală în utilizarea de materiale pentru ambalaje și transport, care in sine constituie un 
câștig din punct de vedere la mediului. Astfel de reducere a ambalajului va fi însoțită de 
eforturile de optimizare a nivelului de umplere pentru a se asigura beneficiu important 
pentru mediu și consumatori; 

• În domeniul consumului durabil, consumatorii ar trebui să fie încurajați să modifice în 
continuare modul în care folosesc detergenții pudră de rufe prin informații 
corespunzătoare pe ambalaj cu privire la modul de dozare corectă a produselor concentrate; 

• Proiectul se lansează oficial pe 22 iunie 2021 cu flexibilitate de 30 de zile1, ceea ce permite 
companiilor sa semneze prezenta “Scrisoare de Angajament” începând cu acea dată, și se 
va desfășura până la 31 mai 2023 (“Termenul”). Data Activării Proiectului este 01 iunie 
2022. Semnarea Proiectului rămâne posibilă până la data de 28 februarie 2023. Data 
Activării este data de la care companiile pot începe introducerea Produselor pe piață, cu 
ambalaje care conțin materiale de comunicare concepute special pentru Proiect. Durata 
Termenului este considerată adecvată pentru a permite companiilor să facă ajustări interne 
sau tehnice, acolo unde este necesar, pentru a se alătura inițiativei voluntare. Programul 
proiectului este prezentat în Anexa 1 a Descrierii Proiectului; 

• Compania dorește să fie recunoscută de RUCODEM ca partener în Proiect și este de acord 
sa își asume angajamentele din prezenta, precum și din Descrierea Proiectului. 

• Proiectul este deschis tuturor companiilor care îndeplinesc cerințele aplicabile ale 
Proiectului, cu condiția de a intenționa să producă și/sau să introducă pe piață în România 
Produsele vizate de Proiect. Companiile pot fi: 

‒ Membri sau nu ai A.I.S.E.; 

‒ Membri sau nu ai RUCODEM sau ai asociațiilor naționale din alte țări; 

‒ producători, distribuitori sau importatori, după caz (Proiectul de adresează atât 
produselor de marcă, cât și etichetelor private); 

 
1
 Flexibilitate de 30 de zile pentru a putea acomoda orice potențiale întârzieri datorita situației COVID-19. 
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‒ companii stabilite în România sau în afara acesteia; 

‒ companii care intenționează să intre pe piață în zona geografică cu produse care 
îndeplinesc cerințele proiectului. 

 

Prin urmare, Compania se ANGAJEAZĂ PRIN PREZENTA să aplice Proiectul de inițiativă voluntară 
cu privire la Produsele introduse pe piață pe teritoriul României. 

În acest sens, Compania va respecta următoarele condiții: 

• Compania va dezvolta și introduce pe piață formule optimizate care vor permite 
consumatorilor sa obțină, prin folosirea dozelor recomandate, rezultate finale cel puțin 
echivalente cu cele obținute anterior. 
“Introducerea pe piață” va fi interpretată ca însemnând momentul în care proprietatea 
Produselor se transferă de la Companie la clientul comercial. Nu include fabricarea 
Produselor. 

Dozarea recomandată pentru o încărcare2 standard a mașinii de spălat rufe va fi de cel mult 
75 gr/spălare sau 115 ml/spălare pentru toate Produsele sale în România; 

• Compania va depune diligențe pentru optimizarea utilizării materialelor de ambalare. În 
special, se va angaja sa reducă materialele de ambalare ale Produselor (atât in cazul 
recipientelor rigide, cât și/sau a celor ne-rigide) prin menținerea gradului de umplere la 
nivelul existent în prezent, anterior compactării. În cazul recipientelor rigide, raporturile 
efective de umplere trebuie sa fie de cel puțin 70% din raportul maxim de umplere; 

• Compania va comunica eficient către consumatori informații cu privire la utilizarea corectă 
a Produselor sale. Compania este îndemnată sa folosească materialele de comunicare pe 
ambalaj, incluzând elementele  descrise în Anexele 2 si 3 ale Descrierii Proiectului. În cazul 
în care Compania a implementat deja compactări ale unora dintre produsele sale înainte 
de lansarea acestui Proiect, astfel încât ele respectă deja cerințele stabilite în Proiect, poate 
alege dacă să folosească sau nu elementele prezentate în Anexa 3 de la Descrierea 
Proiectului. 

• Prin semnarea acestei Scrisori de Angajament, Compania va primi informații tehnice și 
îndrumările oferite în Anexele relevante ale Descrierii Proiectului pentru a fi urmate de 
către Companie atunci când va implementa materialul de comunicare pe ambalaj. 

• Materialul de comunicare va fi aplicat în conformitate cu Anexa 2 (pictograme comparative) 
a Descrierii Proiectului în cazul Produselor, până la încheierea Termenului. Cu toate 
acestea, Compania va avea dreptul sa îl înlocuiască, daca considera adecvat (de exemplu, 
atunci când produsul nu mai poate fi considerat ca fiind nou) sau necesar (de exemplu, 
pentru a îndeplini cerințele naționale) cu materialul de comunicare conform Anexei 3 
(pictograme necomparative) a Descrierii Proiectului, îndeplinind termenele stabilite la 
punctul 6 si în Anexa 1 a Descrierii Proiectului.  

În mod specific: 

- Până pe 31 mai 2023 (Data Închiderii Proiectului) Compania trebuie sa înceapă 
introducerea pe piață a produselor noi cu materialul de comunicare pe ambalaj și să 
înceteze fabricarea produselor pre-PREP P RO; 

- Pana pe  01 decembrie 2023 Compania trebuie sa înceteze fabricarea de produse care 
utilizează materialul de comunicare “comparativ” pe ambalaj; 

 
2
 Așa cum este definită în Anexa VII a Regulamentului (CE) 648/2004 al Parlamentului European și al 

Consiliului din 31 martie 2004 privind detergenții, care prevede că încărcările standard ale mașinii de spălat 
sunt de 4,5 kg țesături uscate în cazul detergenților de mare putere (i.e. universali).  
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- Pana pe  31 mai 2024 Compania trebuie sa înceteze introducerea pe piață a produselor 
care folosesc materialul de comunicare “comparativ” și “necomparativ” pe ambalaj. 

• Compania se va asigura că Produsele îndeplinesc cerințele privind siguranța și mediul, așa 
cum sunt prevăzute de legislația în vigoare, pe toată durata desfășurării Proiectului, 
utilizând evaluările de risc adecvate, la discreția sa. 

• Compania va contribui la costurile privind Proiectul și la Campania de PR elaborată și 
desfășurată de RUCODEM, la nivel național, conform Anexei 5 a Descrierii Proiectului. 
Contribuțiile sunt calculate pe baza cotei de piață a Companiei pe piața de detergenți de 
rufe pudră din Romania. Astfel de cote de piață se determina pe baza cifrelor istorice din 
2019, provenind de la o sursa independentă de cercetare a pieței.   

Contribuțiile pot fi făcute in doua etape: imediat după stabilirea activităților și a unui buget 
estimat, precum și după ce a fost finalizat bugetul. 

• Compania va răspunde solicitărilor privind colectarea datelor (în condiții de 
confidențialitate deplină) făcute de RUCODEM sau de un auditor independent desemnat 
cu scopul de a monitoriza progresul privind reducerea impactului asupra mediului obținut 
pe parcursul Proiectului și a contribui la pregătirea raportului de finalizare la sfârșitul 
Proiectului. Baza pentru măsurarea realizărilor Proiectului va fi situația la 01 august 2020. 

• Compania va respecta prevederile legale în materia dreptului concurenței, în condițiile 
descrise în cuprinsul Descrierii Proiectului, punctul 7 lit. d). 

Angajamentul va produce efecte până la Data Închiderii Proiectului (31 mai 2023).  

Angajamentul poate fi încetat: 

a. De către Companie în orice moment, cu o notificare comunicată către RUCODEM în 
scris, cu un termen de preaviz de două (2) luni înainte de data previzionată pentru 
retragerea participării din Proiect; 

b. De RUCODEM, în cazul neîndeplinirii de către Companie a condițiilor aferente 
Proiectului, conform Scrisorii de Angajament și/sau a Descrierii Proiectului, ulterior 
notificării încălcărilor către Companie și încercării de remediere amiabilă a acestora. 
Notificarea privind încetarea colaborării se va face cu un termen de preaviz de două (2) 
luni. 

Procedura privind remedierea încălcărilor este prevăzută în Descrierea Proiectului. 

Angajamentele, drepturile și obligațiile Companiei și ale RUCODEM conform acestei 
Scrisori de Angajament vor continua să fie în vigoare și aplicabile în timpul perioadei 
de preaviz. 

 
Daca orice prevedere cuprinsă în Scrisoarea de Angajament sau orice parte a acesteia devine sau este 
declarată nulă sau afectată de orice cauză de ineficacitate, nulitatea sau ineficacitatea va opera doar 
cu privire la respectiva prevedere și nu va afecta valabilitatea întregii Scrisori de Angajament. Cu 
toate acestea, în cazul în care prevederea nevalabilă afectează substanțial sau alterează voința părților 
la momentul semnării Scrisorii de Angajament, acestea vor amenda prevederile acestei Scrisori de 
Angajament de comun acord. 

În cazul în care Compania este nemulțumita cu privire la orice decizie luată de RUCODEM în legătura 
cu Proiectul, decizie care poate prejudicia interesele sale, cu excepția deciziilor de refuz privind 
participarea la Proiect de către Companie, aceasta poate sesiza nemulțumirea către Consiliul Director 
al RUCODEM, care va lua o decizie după examinarea susținerilor Companiei raportate la decizia 
atacată. 
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În cazul în care Compania dorește sa conteste decizia luată de Consiliul Director sau o decizie a 
RUCODEM de refuz privind participarea Companiei la Proiect, conflictul va fi soluționat exclusiv de 
către Curtea de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a 
României. Decizia arbitrilor va fi definitivă și obligatorie pentru parți, și va putea fi executata de orice 
instanța care are aceasta competență. Orice audiere va avea loc în București, România. 

În analiza și interpretarea acestei Scrisori de Angajament, arbitrii sunt obligați de si aplica legislația 
în vigoare de pe teritoriul României. Este de asemenea convenit faptul ca tribunalul de arbitraj va fi 
compus din trei (3) arbitri, si ca procedurile vor fi desfășurate în limba română.  
 
 

Compania   RUCODEM 
  
Nume:…………………………………………………… Nume:………………………………………………………… 
  
Semnătura:…………………………………………… Semnătura:……………………………………………… 
  
  
Funcția:………………………………………………… Funcția:…………………………………………………….. 
  
Data: Data: 

 
 
Indicați numele, funcția, numărul de telefon și adresa de e-mail a persoanei de contact pentru 
comunicarea dintre RUCODEM și Companie pe perioada Proiectului: 
 
……………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………….. 
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Anexa A 
 
 
 
 
 

Descrierea Proiectului de inițiativă voluntară este în fișierul separat “Descrierea 
Proiectului” 

 
 

 
 
 

 


