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2020, 
2600 tone de deșeuri
colectate și reciclate
2020 a fost un an cu totul și cu totul inedit. La începutul anului am colectat semnificativ mai multe deșeuri comparativ 
cu aceeași perioadă din 2019, apoi a venit martie. Perioada de urgență ne-a încetinit și nouă activitatea cum s-a 
întâmplat în cazul tuturor industriilor la nivel mondial. Mai ales că activitatea noastră prespune multă muncă de 
teren și este dependentă de activitatea colectorilor autorizați, companiilor, instituțiilor, clădirilor de birouri, etc, care 
și-au închis porțile pe perioada carantinei. Și deși, după ieșirea din carantină, oamenii lucrau de acasa, putem spune 
că ne-am redresat rapid și am reușit să creștem cantitatea de deșeuri colectată. La finalul lunii decembrie cifrele arată 
ca am atins cu succes țintele de colectare impuse de lege. 

Provocarea și mai mare vine însă în 2021, cu o țintă de colectare de 65%. Ce e important de menționat este că această 
țintă de 65% ar putea să se realizeze numai prin implicarea tuturor actorilor din fluxul DEEE - autoritățile publice 
locale, salubrizatori, producători, retail, colectori și reciclatori, și publicul larg. E un efort susținut și de echipă, dacă 
putem spune așa. Ne vom concentra în continuare pe dezvoltarea parteneriatelor strategice și extinderea infrastruc-
turii de colectare, dar și pe ample campanii de informare și conștientizare.
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“Perioada de urgență ne-a încetinit și 
nouă activitatea cum s-a întâmplat în 
cazul tuturor industriilor la nivel mondial.” 
Daniela Brumă, Director General Adjunct
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DEEE: 
deșeuri din echipamente 
electrice și electronice 

La finalul duratei de viață, deșeurile 
din aceste echipamente  (DEEE) trebuie 
colectate selectiv și reciclate.

RAPORT ANUAL 2020 | DESPRE DEEE-URI
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Ținta impusă la nivel european a fost în 2020 de 45% din 
totalul echipamentelor puse pe piață în ultimii 3 ani.

Istoric DEEE colectate și reciclate de către Asociația 
Recolamp  în perioada 2018 - 2020.

Pe măsură ce piața continuă să se dezvolte și ciclurile 
de inovare devin din ce în ce mai scurte, înlocuirea 
echipamentelor se accelerează, ceea ce face ca EEE 
să devină o sursă de deșeuri în creștere rapidă. Ce 
înseamnă EEE? Orice echipament care se conectează 
la priză, are un cablu, baterie sau placă de circuit: de 
la becurile economice, LED sau tuburi neon, până la 
echipamentele electrice sau de iluminat.

În felul acesta, materiale valoroase sunt recuperate: 
metale prețioase, dar și sticlă, cupru, aluminiu și     
plastic. Iar substanțele periculoase, precum mercurul 
din becurile economice, sunt tratate în distilatoare 
speciale și depozitate în condiții de siguranță pentru 
oameni și mediu.

CAT.4 ȘI 5

CAT.3
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Categorii de deșeuri gestionate
Asociaţia Recolamp deține de la Ministerul Mediului, Licenţa de Operare pentru gestionarea deşeurilor de echipa-
mente electrice şi electronice categoriile 3 „Lămpi”, 4 „Echipamente de mari dimensiuni” și 5 „Echipamente de 
mici dimensiuni” și subcategoriile aferente.

3.1 Lămpi fluorescente drepte;
3.2 Lămpi fluorescente compacte;
3.3 Lămpi cu descărcare în gaze de înaltă intensitate - inclusiv lămpi
cu vapori de sodiu la înaltă presiune și lămpi cu halogenuri metalice;
3.4 Lămpi cu vapori de sodiu la joasă presiune;
3.5 Becuri LED.

4.1.1 Aparate de iluminat având oricare dintre dimensiunile externe mai mare de 50 cm (aparate de uz profesional și de uz 
casnic);
4.1.2 Aparate de iluminat având oricare dintre dimensiunile externe mai mare de 50 cm (aparate de uz profesional și de uz 
casnic cu LED);
4.2/ 4.3/ 4.4/ 4.5/ 4.6/ 4.7/ 4.8 Echipamente > 50 cm: maşini de spălat rufe, uscătoare de haine, maşini de spălat veselă, maşini 
de gătit, sobe electrice, plite 4.3. Echipamente de mari dimensiuni având greutatea > 2 ≤ 4 kg 2,5 electrice, echipamente de 
reproducere a sunetului sau imaginilor, echipamente muzicale cu excepţia orgilor instalate în lăcaşuri de cult, aparate de tricotat 
şi ţesut, unităţi centrale de calculator de mari dimensiuni, imprimante de mari dimensiuni, fotocopiatoare, automate cu monede 
de mari dimensiuni, dispozitive medicale de mari dimensiuni, instrumente de supraveghere şi control de mari dimensiuni, 
distribuitoare automate de produse şi bancnote de mari dimensiuni, etc.

Categoria 4.  Echipamente de  mari dimensiuni

Categoria 5. Echipamente de mici dimensiuni

5.1.1 Aparate de iluminat (nicio dimensiune externă mai mare de 50 cm) (aparate de uz profesional și de uz casnic);
5.1.2 Aparate de iluminat (nicio dimensiune externă mai mare de 50 cm) (aparate de uz profesional și de uz casnic cu LED);
5.5/ 5.3/ 5.4/ 5.5 Echipamente < 50 cm: aspiratoare, aparate de curăţat covoare, aparate de cusut, cuptoare cu microunde, 
echipamente de ventilare, fiare de călcat, aparate de prăjit pâine, cuţite electrice, fierbătoare de apă, ceasuri deşteptătoare şi 
ceasuri de mână, aparate de ras electrice, cântare, aparate pentru îngrijirea părului şi de îngrijire corporală, calculatoare de 
buzunar, aparate de radio, camere video, aparate video, echipamente de înaltă fidelitate, instrumente muzicale, echipamente 
de reproducere a sunetului sau imaginilor, jucării electrice şi electronice, echipamente sportive, calculatoare pentru ciclism, 
scufundare, cros, canotaj etc., detectoare de fum, regulatoare de căldură, termostate, unelte electrice şi electronice de mici 
dimensiuni, dispozitive medicale de mici dimensiuni, instrumente de supraveghere şi control de mici dimensiuni, distribuitoare 
automate de produse de mici dimensiuni, etc.

Categoria 3. Lămpi



Modul de funcționare
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Din 2007, Recolamp, fondată de 
Tungsram Operations kft., Ledvance 
GMBH și Signify România, s-a 
poziționat ca una dintre principalele 
asociații non-profit din România care 
sprijină colectarea și reciclarea 
deșeurilor provenite din echipamente 
de iluminat uzate, la standarde 
europene, în condiții de maximă 
siguranță.

DIN 2007

MISIUNE
Recolamp se angajează să preia de la 
producătorii de echipamente de
iluminat din România responsabilitatea 
privind gestionarea deșeurilor
generate de produsele pe care le 
furnizeaza pe piață, și totodată să 
creeze premisele pentru reciclarea 
acestora în condiții de siguranță pentru 
mediu și pentru sănătatea populației.

MEMBRU EUCOLIGHT
Recolamp face parte din Eucolight, 
încă de la înființarea sa în anul 2015.
Asociația reprezintă vocea organi-
zațiilor din Europa care se ocupă cu 
gestiunea deșeurilor de echipamente 
de iluminat, în numele producătorilor 
pe care îi reprezintă, fiind, de aseme-
nea, preocupată de implementarea 
principiilor economiei circulare.

Recolamp instituie Contribuția DEEE, în funcție de tipul echipa-
mentului, element de cost inclus în preţul de vânzare al fiecărui 
echipament electric sau electronic introdus pe piaţa din România, 
de către producătorii participanţi Recolamp. Contribuția DEEE se 
calculează raportat la costurile de colectare, tratare și reciclare 
aferente, de exemplu daca sunt deșeuri periculoase sau nepericu-
loase.
Notă: Noţiunea „introduse pe piaţă” se referă la acțiunea de vânzare a  echipa-
mentelor electrice și electronice importate/produse ca atare, pentru prima oară în 
România.

Contribuția DEEE

Participantul achită o Contribuţie lunară (valoarea CONTRIBUȚIEI
DEEE) pentru toate echipamentele electrice și electronice intro-
duse pe piaţă în România în calitate de Producător, contribuţie 
care se consolidează şi se virează către Recolamp, alături de 
contribuţia celorlalţi participanţi.
Notă: Participanţii efectuează plăţile corespunzatoare informațiilor înscrise în Cutia 
Neagră, conform datelor bancare din factura emisă.

Participantul depune către Recolamp o Declaraţie lunară, iar
la sfârşitul anului o Confirmare anuală privind echipamentele 
electrice și electronice puse pe piaţă.
Notă: Declaraţiile sunt elaborate prin intermediul Cutiei Negre – un sistem 
securizat deţinut de Recolamp şi administrat de către Basesoft Solutions din 
Amsterdam. Sistemul garantează confidenţialitatea datelor furnizate de către 
Participant. Corectitudinea şi acurateţea declaraţiilor sunt verificate de către 
Recolamp prin derularea de misiuni de audit anuale, contractate cu auditori 
internaţionali recunoscuţi pe plan mondial. 

Recolamp administrează contribuţiile colectate pentru a finanţa
infrastructura de colectare şi pentru a încheia parteneriate cu
furnizori de servicii de colectare, de sortare, de transport, de 
tratare şi de reciclare a DEEE-urilor. De asemenea, Recolamp 
iniţiază şi desfăşoară campanii de conştientizare în vederea 
educării populaţiei pentru creşterea, în timp, a ratelor de             
colectare.
Notă: Modul de administrare a contribuţiilor face obiectul Planului de                 
Management supus periodic aprobării de către comisia interministeriala (M. 
Mediului si M. Economiei), în vederea îndeplinirii obiectivelor naţionale privind 
colectarea şi reciclarea DEEE-urilor.

SERVICII GRATUITE DE 
COLECTARE ȘI RECICLARE

RECIPIENTE DE COLECTARE 

PRELUARE ȘI TRANSPORT 

ASISTENȚĂ ȘI CONSULTANȚĂ

PRETATARE ȘI VALORIFICARE
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Parteneri de colectare

COLECTARE ȘI TRATARE
ALPIN | SATU MARE

APISORELIA | NEAMȚ

AVAREM | UNGARIA

BENE INTERNATIONAL | BIHOR

COMPUTER TRADE | HARGHITA

CONCEPT SOLUTION SYSTEM | 
BUCUREȘTI

DEMECO | BACĂU

ECO CIVICA CENTER | BRAȘOV

ECOREC RECYCLING | BACĂU

ECO-SAL | SIBIU

ECOTRANS DANARA | ILFOV

FIRST RECYCLER | DOLJ

FPSC | BUCUREȘTI

GREEN PLAST SOLUTION | BUCUREȘTI

GREEN ZONE COMPANY | HARGHITA

GREENTRONICS | TELEORMAN

GREENWEEE INTERNATIONAL | BUZĂU

JIFA | SIBIU

JT GRUP | TULCEA

LEO TEAM | CLUJ

LINIA VERDE ECO PROD |  ARGEȘ

MARIAL TOTAL CONSULT | SIBIU

MSD COM | BUZĂU

RECHORALEX | HUNEDOARA

REMAT | BRAȘOV

REMAT BUCUREȘTI SUD | BUCUREȘTI

REMAT HOLDING | BUCUREȘTI

REMAT VRANCEA | VRANCEA

RIAN CONSULT | BRAȘOV

RO ECOLOGIC RECYCLING | MUREȘ

SETCAR | BRĂILA

TOTAL WASTE RECYCLING |  ILFOV

VASTUM ECO TREND | CONSTANȚA

WRS DELTA  |  TULCEA

Activitatea Asociației Recolamp în 2020 nu s-a diminuat chiar 
dacă au existat foarte multe limitări. Eforturile au fost îndreptate 
cu precădere către utilizatorii casnici, pentru că pandemia a 
schimbat ponderea consumului, care până acum era destinat 
companiilor și multinaționalelor. În acest context, activitatea pe 
teren a fost redusă în 2020 cu 30% în comparație cu 2019, astfel 
că Recolamp a reușit să-și mărească rețeaua de locații cu 650 
până la finalul lui 2020, deși obiectivul inițial pentru acest an era 
de 1.500.

În cifre, anul 2020 reprezintă pentru Recolamp un plus din toate 
punctele de vedere – peste 7.000 de comenzi de ridicare si 
transport de deșeuri, atingerea pragului de 15.000 de locații în 
rețeaua de colectare, dotate cu 30.000 de recipiente de           
colectare, și peste 2.200 de containere metalice distribuite în 
țară pentru colectare și transport deșeuri.

Recolamp a preluat responsabilitatea a 292 de producatori de 
EEE, indeplinindu-le ținta de colectare anuală prin parteneriate 
cu 34 de colectori activi autorizati si reciclatori.

Asociaţia Recolamp gestionează şi operează un sistem naţional de 
colectare, în colaborare cu companii specializate şi autorizate de 
către autorităţile de mediu.
În urma semnării unui protocol încheiat cu generatorul de deşeuri, 
Recolamp, prin partenerii autorizați, ridică deşeurile de echipa-
mente electrice și electronice colectate selectiv în maximum 10 
zile lucrătoare de la notificare, din orice locaţie din ţară.
Solicitările se fac la adresa de email: colectare@recolamp.ro și 
TelVerde: 0800 888 666. Singura limitare impusă din raţiuni de 
cost şi de eficienţă este legată de greutatea colectată: minim 20 
de kilograme pentru deşeurile din surse de lumină și 50 de kg 
pentru deșeurile de corpuri de iluminat și alte DEEE-uri.

+ 7.000
comenzi de 

ridicare

+ 650
puncte de 
colectare

noi

34
colectori
autorizați



APLICAȚIA COLȚ VERDE
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Recolamp a lansat aplicația ColțVerde pentru a facilita procesul de colectare selectivă a becurilor economice, 
tuburilor neon și LED. Aplicația pune la dispoziția utilizatorilor o hartă cu toate punctele publice de colectare 
ale Recolamp, alături de secțiuni dedicate informării asupra deșeurilor periculoase și detalii despre campaniile 
active derulate de Recolamp destinate atât publicului larg, cât și companiilor din industrie.

ColțVerde,  a  fost  selectată  la  World  Summit  Awards  2020, la  categoria  Smart                         
Urbanization,  ca  fiind  cea  mai  inovatoare  soluție  digitală  din România, prin impactul
conținutului asupra societății și ușurința utilizării de către publicul larg. 



RECIPIENTE DE COLECTARE/ COLȚ VERDE
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Recipientele sunt distribuite gratuit și destinate amenajării punctelor de colectare a becurilor colectarea 
de la publicul larg. Sunt disponibile în 3 variante, create pentru a fi depozitate cu ușurință în diferite 
spații. 

CUTIE CARTON PENTRU SURSE COMPACTE
DIMENSIUNI: 30X40X29/50/5*

RECIPIENT PLASTIC PENTRU SURSE 
COMPACTE ȘI LINIARE

DIMENSIUNI: 40x41x108/100/20*

*CM/CAPACITATE/GREUTATE

RECIPIENT PLASTIC ROTUND PENTRU
SURSE COMPACTE ȘI LINIARE
DIMENSIUNI: 120X45/100/20*



RECIPIENTE DE COLECTARE/ METALICE
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CONTAINERELE METALICE distribuite gratuit și destinate dotării punctelor municipale de colectare, 
precum si pentru uzul firmelor de colectare și a generatorilor mari de deșeuri. (ex: companii de ilumi-
nat stradal, platforme industriale, clădiri de birouri, etc.)

CONTAINER PENTRU SURSE LINIARE
195X80X114/1000/150*

CONTAINER PENTRU SURSE COMPACTE
80X80X114/1000/80*

*CM/CAPACITATE/GREUTATE
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RECIPIENTE DE COLECTARE/ CARTON
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CONTAINERELE METALICE distribuite gratuit și destinate dotării punctelor municipale de 
colectare, precum si pentru uzul firmelor de colectare și a generatorilor mari de deșeuri. (ex: 
companii de iluminat stradal, platforme industriale, clădiri de birouri, etc.)

CUTIE VERTICALĂ PENTRU
SURSE LINIARE

40X40X (120-150)/100/20*

CUTIE CARTON PENTRU SURSE COMPACTE
62X40X40/100/20*

CUTIE PENTRU SURSE LINIARE
156X27X27/100/20*

*CM/CAPACITATE/GREUTATE
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Fiecare an, fiecare obiectiv, fiecare acțiune aduce cu sine 
provocări, satisfacții, dar și lecții învățate. Anul 2020 a fost în sine 
o lecție de adaptare continuă, ajustare de planuri, acomodare cu 
un nou context, o nouă realitate. Pentru noi ca indivizi, pentru 
branduri și pentru organizații. Contextul pandemic a venit cu 
schimbări în stilul de viață și comportamentul de consum, iar noi a 
trebuit să găsim rapid soluții. Ponderea consumului de energie 
electrică a crescut în favoarea gospodăriilor, iar campaniile          
noastre de comunicare s-au orientat în această direcție. Am         
explicat în cadrul campaniilor noastre de ce un gest simplu, 
precum colectarea selectivă, poate avea un impact pozitiv asupra 
societății și poate adăuga valoare fiecărui deșeu. 

Informăm și creștem gradul de
conștientizare în societatea românească
despre importanța colectării selective a
deșeurilor din echipamente de iluminat;

1

2

Ne implicăm în proiecte de responsabilizare
a marilor generatori de deșeuri pentru a
crește cantitatea de deșeuri colectate;

Dezvoltăm parteneriate cu lanțuri de
retail/agenți economici, care introduc pe

piață surse, pentru a crește numărul de
puncte de colectare pentru publicul larg;

3

4
Poziționăm Recolamp ca organizație

principală specializată și implicată activ 
în gestionarea deșeurilor provenite din

echipamente de iluminat și alte DEEE-uri.

adu-le arse la Recolamp!

“Am transformat becurile arse în energie pentru fapte 
bune, ne-am adus contribuția la cauze actuale și                       
importante, am generat mișcarea pentru Planeta 21.” Anca 
Lupusavei, Director Marketing 

Am transformat becurile arse în energie pentru fapte bune, ne-am 
adus contribuția la cauze actuale și importante, am generat          
mișcarea pentru Planeta 21. 2020 nu a fost un an ușor, dar mă bucur 
că am reușit să ne îndeplinim țintele și să avem rezultate în creștere 
față de 2019.

RAPORT ANUAL 2020 | DIRECȚII DE COMUNICARE



Campanii de colectare 
selectivă B2B & B2C
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CAMPANIA ELECTRICIENILOR 

A opta ediție a campaniei tradiționale Recolamp, 
Campania Electricienilor s-a desfășurat în condiții 
atipice în 2020. La începutul pandemiei campania a 
intrat într-o perioada de pauză și a repornit în toamnă. 
Chiar și așa, electricienii care au acces la deșeuri din 
echipamente electrice și electronice, au participat în 
număr mare. Astfel au fost aduse la punctele de colec-
tare speciale (263 de magazine de electrice și 
electronice participante in campanie) peste 37 de 
tone de deșeuri, oferindu-se peste 280 de premii. 
Recolamp a oferit premiile în funcție de cantitățile 
colectate, astfel că pentru 300 de deșeuri colectate 
premiul a fost o trusă de scule WERT, iar pentru 600 de 
deșeuri o bormașină TROY.

CAMPANIA “Când te duci la Hornbach, ia și        
becurile arse cu tine!”

Tot din dorința de a facilita procesul de colectare 
selectivă, ne-am extins strategic rețeaua punctelor 
de colectare în magazinele Hornbach, pentru că 
știm că românii au mereu câte ceva de făcut. Astfel, 
pentru fiecare 7 becuri arse participanții la campanie 
au fost premiați cu tichete de cumpăraturi. 
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Transformă 
Deșeurile în 
Energie

La începutul lunii iunie 2020 am demarat o nouă 
campanie cu scopul de a susține cauze umanitare, mai 
ales în acest context pandemic când societatea s-a 
confruntat cu mai multe probleme decât în mod 
obișnuit. Transformă deșeurile în energie și-a dorit pe 
de-o parte să fie o campanie umbrelă de lungă durată 
pentru a susține diferite cauze sociale și, pe de altă 
parte, să încurajeze colectarea selectivă prin implicarea 
activă a oamenilor în susținerea acestor cauze. Am 
transformat toate deșeurile aduse la ColțVerde din 
iunie  până în august în alimente pentru familiile fără 
posibilități susținând proiectul Banca de Alimente al 
Crucii Roșii Române - 19.390 de becuri arse au fost 
trasformate în alimente pentru 60 de familii. Din    
octombrie 2020 până în ianuarie 2021 ne-am implicat în 
proiectul NARADA care a avut ca obiectiv susținerea 
educației copiilor din medii defavorizate prin 
achiziționarea echipamentelor necesare școlii online - 
Becurile arse, reciclate de oamenii de bine, au fost 
transformate în șanse la educație pentru peste 170 de 
elevi din medii vulnerabile.

| pag 17



Ziua  Internațională  a  Mediului,  octombrie  2020. 
Dupa  luni  de  zile  în  care  oamenii  nu  s-au  mai  
putut bucura  de  un  film  la  cinema,  de  o  piesă  de  
teatru  sau de  vizitarea  unui  muzeu,  ne-am  dorit  
să  le  oferim oamenilor  o  bucurie:  bilet  de  intrare  
la  MARe/Muzeul  de  Artă  Recentă.  Pentru  două  
becuri  arse!  Pentru bucuria de a trăi într-un mediu 
sănătos și verde.

RAPORT ANUAL 2020 | ACȚIUNI DE RESPONSABILIZARE
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Dintre  campaniile  de  conștientizare  desfășurate  
pe canalele  de  social  media  a  făcut  parte  și  Ora 
Pământului,  eveniment  care  are  loc  în  fiecare  an  
pe 26  martie,  organizat  de  WWF.  Am  susținut  
Ora Pământului  prin  încurajarea  oamenilor  să  
stingă becurile timp de o oră. 

PODCAST RECOLAMP

#recolamPodcast este un podcast inspirațional cu și 
despre oamenii care lucrează în domeniul reciclării, al 
sustenabilității și al economiei circulare, care a început în 
luna septembrie a anului 2020. Ne întâlnim aici cu 
oameni care ne inspiră atât prin povestea lor de viață, cât 
și prin ceea ce fac în fiecare zi. Noi credem că lucrurile cu 
adevărat importante se întâmplă cu efort susținut, de 
aceea ne propunem să transmitem că dezvoltarea dura-
bilă este un stil de viață pe care fiecare dintre noi îl putem 
adopta.

BLOG 

În  contextul  pandemiei,  acțiunile  de  informare  și  edu-
care  s-au  mutat  în  mare  parte  în mediul  online.  Blogul  
Recolamp  își  dorește  să ofere  informații  utile  prin  
articole  relevante industriei  colectării  selective  și  
reciclării DEEE-urilor.  Articolele  sunt  scrise  de  membri 
echipei Recolamp și ating subiecte de interes.

ORA PĂMÂNTULUI

ZIUA INTERNAȚIONALĂ A MEDIULUI



adu-l ars la

Scopul campaniei a fost să salvăm anul 
2020! 
Și-așa  a  fost  un  an  dificil,  de  ce  să  nu-l  încheiem  mai 
frumos? Campania  Planeta  21  vorbește  despre  gesturi-
le  mici  și faptele  bune,  pentru  un  mediu  mai  curat.  
Fiecare  dintre noi  poate  contribui  la  un  viitor  mai  verde  
și  cu  acest  gând ne-am  setat  să  ieșim  din  2020  și  să  
intrăm  în  2021.  Cu energie și cu multe becuri reciclate. 
Campanie  de  responsabilizare  a  populației  –  un  mediu  
mai curat ține de noi și începe cu pași mici. 
Campania  s-a  derulat  în  intervalul  10  decembrie  –  5  
ianuarie,  cu  actorul  Constantin  Cotimanis  ca  voce  a  
Planetei  21, și  a  venit  în  completarea  unei  campanii  
începută  anterior, Transformă deșeurile în energie. 

Planeta  21  a  fost  o  campanie  360:    campanie                  
de influenceri, PR  |  comunicat  de  presă,  PR  |  materiale  
tip  editorial  &  interviu  (lifestyle  &  business),  campanie  
digital:  bannere  & advertorial Republica.ro, campanie 
radio, campanie OOH. ”Poate că zilele noastre ar fi ceva mai bune dacă am 

alege altfel în fiecare zi. Mai bine. Mai responsabil. 
Mai...cu grijă pentru planetă, pentru aici. Adu-l ars la 
Recolamp! Pentru Planeta 21!” (Bebe Cotimanis)
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VENITURI DIN 
CONTRIBUȚIA DEEE 



Contribuția DEEE 2020
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Venituri din CONTRIBUȚIA DEEE 10,457,592 

Venituri financiare din vânzări mijloace fixe 73,011

Alte venituri financiare (eg. dobânzi) 780,169

Total venituri 11,310,772 

Total cheltuieli   9,874,041 

Total cheltuieli administrative 1,543,383

Total cheltuieli de marketing 1,249,356

Total cheltuieli operaționale   7,081,303

Rezultat brut exercițiu financiar 1,436,731

Provizioane 62,011

Impozit 50,328

Rezultat net exercițiu    1,324,392



Asociația Recolamp
Str. Stolnicului, nr.6-10, etaj 3, ap.10,

sector 1 - 011394, București
tel: 021 223 02 56; fax: 021 223 02 57

office@recolamp.ro
www.recolamp.ro

0800.888.666*
*număr de telefon cu acces gratuit din orice rețea;

Luni - Vineri între 9:00 - 17:00.

Această broșură este proprietatea intelectuală Recolamp.
Materialul deține date conforme cu Raportul de audit financiar depus la Ministerul Mediului.
Asociația Recolamp deține certificări ISO 9001:2015 și 14001:2015, emise de TUV Thuringen,
avand ca scop sustinerea serviciilor de gestiune a deșeurilor din echipamente de iluminat și

echipamente electrice de mică și mare dimensiune, valabile până în 2023 și licență de operare
Nr.2/ 30.12.2019 valabilă până pe 30.12.2022.



pentru

adu-le arse la
www.recolamp.ro

facebook.com/Recolamp
instagram.com/Recolamp
linkedin.com/Recolamp

youtube.com/ @Asociatia Recolamp


