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Transformăm reciclarea
într-un obicei din 2007

...este un mesaj pe care îl transmitem de 11 ani
fără să obosim și o sa îl spunem în continuare până
când ne vom asigura că oamenii aduc deșeurile la
punctele de colectare!

,,

Recolamp este o prezență foarte activă pe piața din România, încă
din 2007. De la an la an am devenit un nume recunoscut în industria
reciclării, dezvoltând parteneriate strategice și investind în
infrastructura de colectare, preluare, transport și tratare
corespunzătoare deșeurilor periculoase.
În 2018 am avut o creștere cu 20% a deșeurilor colectate care ne
demonstrează că nivelul de conștientizare a crescut, mai ales în zona
de business.
Însă, schimbarea mentalității oamenilor și determinarea acestora să
colecteze selectiv ramâne în continuare o mare provocare. Oamenii
trebuie să conștientizeze că fiecare bec economic și fiecare tub de
neon ars colectat contează, pentru că vaporii de mercur din interior
sunt extrem de dăunători pentru mediul înconjurător. Este un mesaj
pe care îl transmitem de 11 ani fără să obosim și o sa îl spunem în
continuare până când ne vom asigura că oamenii aduc deșeurile la
punctele de colectare!

Bela Kovacs, Director General

5
DIN 2007...
Din 2007, Asociația Recolamp, fondată de Signify România,
Ledvance GMBH și Tungsram Hungary, 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.

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 furnizează 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 organizațiilor din Europa care se
ocupă cu gestionarea deșeurilor din echipamente de iluminat, în
numele producătorilor pe care îi reprezintă, fiind, de asemenea,
preocupată de implementarea principiilor economiei circulare.
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/ CATEGORII DE DEȘEURI
GESTIONATE

2018, în cifre

Asociaţia Recolamp a obţinut de la Ministerul Mediului, Licenţa de Operare nr. 2/23.12.2016,
valabilă până la data de 23.12.2019, pentru gestionarea deşeurilor de echipamente electrice şi
electronice categoria 5 „echipamente de iluminat”, respectiv subcategoriile:

1.136

TONE DE DEȘEURI
COLECTATE. 20%
CREȘTERE FAȚĂ DE 2017

categoria

a
d

5

Aparate de iluminat pentru
lămpi fluorescente, cu excepţia
aparatelor casnice de iluminat

Lămpi cu descărcare în gaze de
înaltă intensitate, inclusiv lămpi
cu vapori de sodiu la înaltă
presiune şi lămpi cu halogenuri
metalice

ECHIPAMENTE DE ILUMINAT, subcategorii:

b
e

Lămpi fluorescente drepte

Lămpi cu vapori de sodiu la
joasă presiune

c
f

Lămpi fluorescente compacte

Alte materiale de iluminat sau
echipamente de difuzat ori
controlat lumina, cu excepţia
becurilor cu filament

Conform prevederilor OUG 5/2015, începând cu data de 15 august 2018, la categoria 5f s-au adăugat
și corpurile de iluminat casnice.

46,9%
ȚINTĂ LEGALĂ DE
COLECTARE ÎNDEPLINITĂ

251

PRODUCĂTORI ROMÂNI
REPREZENTAȚI DE RECOLAMP

13.298
PUNCTE DE COLECTARE
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/ MODUL DE FUNCȚIONARE

Asociaţia Recolamp se ghidează după următoarele repere în desfășurarea activității sale:

01

Instituirea „CONTRIBUȚIA DEEE” în valoare de 0,85 sau 0,6 lei
(fără TVA), în funcție de tipul echipamentului, element de cost
inclus în preţul de vânzare al fiecărei surse de lumină sau corp
de iluminat introduse pe piaţa din România, de către
producătorii participanţi Recolamp.

Notă: Noţiunea „introduse pe piaţă” se referă la acțiunea de vânzare a surselor
de lumină sau a corpurilor de iluminat importate/produse ca atare, pentru prima
oară în România.

02

Participantul depune către Recolamp o Declaraţie lunară, iar la
sfârşitul anului o Confirmare anuală privind sursele de lumină sau
corpurile de iluminat 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 fiecăruia dintre documentele 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.

03

04

Participantul achită o Contribuţie lunară pentru toate sursele de
lumină şi corpurile de iluminat introduse pe piaţă în România în
calitate de Producător, contribuţie care se consolidează şi se
virează către Recolamp, alături de contribuţia celorlalţi participanţi.

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 surselor de lumină. De asemenea, Recolamp
iniţiază şi desfăşoară campanii de conştientizare în vederea educării
populaţiei pentru creşterea, în timp, a ratelor de colectare.

Notă: Participanţii efectuează plăţile direct în contul administrat de Cutia Neagră,
conform datelor bancare din factura emisă.

Notă: Modul de administrare a contribuţiilor face obiectul Planului de Management
supus periodic aprobării de către Ministerul Mediului, în vederea îndeplinirii
obiectivelor naţionale privind colectarea şi reciclarea echipamentelor de iluminat.
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/ PARTENERI RECOLAMP

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 ridică deşeurile din echipamente de iluminat,
colectate selectiv, în maxim 10 zile lucrătoare de la notificare, din
orice locaţie din ţară. 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 din corpuri de iluminat.

1.136.731* kg
colectate de Recolamp

5.999.372 kg
puse pe piață în 2018

*228.106 kg becuri și 908.625 kg corpuri

colectare și tratare
ALPIN / SATU MARE
APISORELIA / NEAMȚ
AVAREM / UNGARIA
BENE INTERNATIONAL / BIHOR
COMPUTER TRADE / MIERCUREA CIUC
CONCEPT SOLUTION SYSTEM / BUCUREȘTI
DEMECO / BACĂU
ECOREC RECYCLING / BACĂU
ECO-SAL / SIBIU
FIRST RECYCLER / DOLJ
FPSC / BUCUREȘTI
GREEN ZONE COMPANY / HARGHITA
GREENLAMP RECICLARE / BUZĂU
GREENWEEE INTRENATIONAL / BUZĂU
GREMLIN COMPUTER / CONSTANȚA
JIFA / SIBIU
JT GROUP / TULCEA
LEO TEAM / CLUJ
RECHORALEX / HUNEDOARA
REMAT BUCUREȘTI SUD / BUCUREȘTI
REMAT HOLDING / BUCUREȘTI
REMAT VRANCEA / VRANCEA
RIAN CONSULT / BRAȘOV
RO ECOLOGIC RECYCLING / MUREȘ

OPERATORI COLECTARE, TRATARE ȘI RECICLARE 2018
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/ SERVICII GRATUITE DE COLECTARE ȘI
RECICLARE

În vederea asigurării colectării şi reciclării deşeurilor provenite din surse de lumină uzate şi corpuri de
iluminat, Recolamp întreprinde următoarele activităţi:

P

une la dispoziţia generatorilor de deşeuri (companii
private şi instituții publice), în mod gratuit, recipiente de
colectare standardizate, în baza unui protocol de colaborare;

A

sigură gratuit servicii de ridicare, de transport, de
depozitare temporară, de sortare şi de consolidare regională şi
naţională a deşeurilor, în baza contractelor de prestări servicii
încheiate cu operatori autorizaţi;

A

sigură servicii de pretratare a deşeurilor pentru
dezmembrare sau transport extern în vederea reciclării în
Ungaria şi în România, în baza contractelor de prestări servicii
încheiate cu operatori autorizaţi;

0800 888 666

A

sigură un număr de telefon gratuit (0800 888 666) şi
servicii aferente preluării apelurilor destinate generatorilor de
deşeuri care semnalează deşeurile deţinute în vederea ridicării.

D

eşeurile astfel colectate şi depozitate temporar la nivel local de
către operatori autorizaţi sunt transportate la punctele de
consolidare regională (Bacău, Satu Mare, Tg. Mureş, Bucureşti). Din
aceste locaţii sunt transportate la punctul de consolidare naţională
GreenLamp Buzău. Aici, deşeurile sunt sortate pe tipuri şi categorii
şi sunt valorificate. Deşeurile colectate în cele 4 judeţe din vestul
țării sunt tratate în Buzău la GreenLamp sau în Ungaria la Avarem.

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

CONTAINER PENTRU SURSE LINIARE
195X80X114/ 1000/150*

CONTAINERE METALICE

CONTAINER PENTRU SURSE COMPACTE
80X80X114/ 1000/ 80*

*dimensiune (cm) / capacitate (buc) / greutate (kg)

11/ RECIPIENTE DE COLECTARE
CUTIILE DE CARTON sunt destinate atât depozitării, cât și transportării deșeurilor.
Sunt în special folosite de generatorii profesionali de deșeuri și sunt oferite gratuit în urma semnării protocolului de colaborare.

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

CUTIE CARTON PENTRU SURSE
LINIARE

CUTII DE CARTON

156X27X27/ 100/ 20*

CUTIE CARTON VERTICALĂ
PENTRU SURSE LINIARE
40X40X(120-150)/ 100/ 20*

*dimensiune (cm) / capacitate (buc) / greutate (kg)

12/ RECIPIENTE DE COLECTARE
CUTIILE SPECIALE sunt destinate folosirii în spații mai mici, frecventate de către consumatorii casnici. Le puteți găsi mai mult în locații
comerciale accesibile publicului larg ( ex.: magazinele electrice de cartier)

CUTIE PLASTIC PENTRU SURSE COMPACTE
40X40X40/ 50/ 10*

CUTII SPECIALE

CUTIE VERDE PENTRU SURSE COMPACTE
30X40X29/ 50/ 5*

*dimensiune (cm) / capacitate (buc) / greutate (kg)

13/ RECIPIENTE DE COLECTARE

+2.000

COLȚURI VERZI ÎN TOATĂ ȚARA
Acest tip de recipient este distribuit gratuit și destinat amenajării punctelor
de colectare din spațiile comerciale cu trafic intens, pentru a facilita direct
colectarea de la populație.
Recipientul Colț Verde este realizat din plastic rezistent, transparent și
inscripționat. Are doua compartimente: unul pentru tuburi și unul pentru
becuri.

CAPACITATE

50
50
COLȚ VERDE
120X45 cm

COLȚ VERDE

becuri
tuburi

15

kg
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/ PRINCIPALELE DIRECȚII DE COMUNICARE

O parte extrem de importantă pentru atingerea obiectivului asociației, acela de a colecta cât mai multe deșeuri din echipamente
de iluminat, este informarea și comunicarea constantă a beneficiilor reciclării.

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

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

Poziționăm Recolamp ca organizație principală specializată
și implicată în mod activ în gestionarea deșeurilor provenite din
echipamente de iluminat.

economici, care introduc pe piață surse de lumină, pentru a
crește numărul de puncte de colectare pentru publicul larg;

Adu-l ars la Recolamp!

,,

Foarte puțini români sunt conștienți de importanța colectării selective și a reciclării.
Cât privește nișa noastră, datele indică faptul că doar 16% dintre români știu că un
echipament de iluminat ars trebuie și poate fi dus la punctele de colectare. Iar acest
procent, asa mic cum este - tot rezultatul muncii noastre este, realizat în cei 11 ani de
campanii de conștientizare, informare și schimbare a mentalităților.

Anca Lupusavei, Director Marketing
Informații despre campaniile active, conferințele și evenimentele
Recolamp se găsesc în permanență pe canalele proprii de comunicare.

www.recolamp.ro

www.facebook.com/ Recolamp
www.linkedin.com/ Recolamp
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/ CAMPANII DE COLECTARE B2B & B2C
În 2018, Recolamp a organizat mai multe campanii și acțiuni de marketing care au generat creșteri semnificative în cifrele de colectare de deșeuri din
echipamente de iluminat. De asemenea, am conceput și distribuit materiale informative pentru creșterea gradului de informare și conștientizare al populației
cu privire la necesitatea colectării selective a deșeurilor din echipamente de iluminat și am încheiat parteneriate strategice care ne-au permis să ajungem mai
aproape de casele oamenilor cu punctele de colectare Recolamp.

CAMPANIA ELECTRICIENILOR (aprilie decembrie 2018)

Peste 20 de tone de deșeuri din echipamente de iluminat au fost
predate spre reciclare în campania "Ori de cate ori se arde un
bec, reciclează-l și câștigă garantat premii!”. Această acțiune se
adresează electricienilor persoane fizice din România și se
bazează pe un mecanism de premiere în momentul predării
deșeurilor din echipamente de iluminat la punctele de colectare
din magazinele de electrice înscrise în campanie. Cu implicarea
celor 312 magazine de electrice participante și a celor 185 de
electricieni din mediul urban și rural, am reușit să creștem
cantitățile de deșeuri din becuri economice, LED și tuburi
fluorescente colectate cu 40% față de anul 2017.
Au fost eroii noștri anul trecut, ne bazăm pe susținerea lor în
continuare.

“TU RECICLEZI, IAR SIGUREC ȘI RECOLAMP
LUMINEAZĂ O CASĂ”
Recolamp și Green Group au implementat o campanie de
conștientizare și informare asupra colectării și reciclării becurilor
uzate și colectarea acestora la stațiile Sigurec. Infrastructura de
colectare dezvoltată de RECOLAMP a fost mărită cu peste 30 de
puncte noi. Pe lângă avantajul de a informa și educa, ne-am
propus implicarea activă a populației în susținerea unei cauze
sociale: instalarea de panouri solare pentru Casa Share nr. 7, care
nu avea acces la curent electric și peste 2.5 tone de becuri arse
colectate.

CAMPANII DEDICATE PROFESIONIȘTILOR DIN
FACILITY MANAGEMENT ȘI ILUMINAT PUBLIC
(etapa I: octombrie – decembrie 2018)

Prima etapă a campaniei dedicată companiilor specializate în
facility management "Tu reciclezi, Recolamp te premiază"s-a
desfășurat pe finalul anului 2018 și a avut un debut foarte bun, cu 50
de companii înscrise și peste 20 tone de deșeuri colectate.
Mecanismul a avut la bază premierea participanților în momentul
predării deșeurilor, iar campania a avut o componentă puternică de
promovare în online.
Acțiunea continuă cu etapa II, din ianuarie pana în iunie 2019.

CAMPANIA ,,LADOIPASI, GĂSEȘTI UN PUNCT
DE COLECTARE RECOLAMP” (iunie – decembrie
2019)

Această acțiune a fost un proiect pilot, cu implementarea a 44 de
puncte de colectare într-o selecție de magazine din rețeaua
LaDoiPași. Scopul campaniei a fost ca prin fiecare punct de
colectare nou deschis, să devină din ce în ce mai ușor pentru toată
lumea să colecteze selectiv becurile arse. Cantitatea de deșeuri nu
a fost foarte mare (aproximativ 60 kg), însă oamenii au învățat
despre colectarea selectivă și reciclarea deșeurilor din echipamente
de iluminat și că rețeaua LaDoiPași oferă și un punct de colectare a
becurilor arse. Campania va fi extinsă la jumatate din rețeaua de
magazine LaDoiPași, însemnând 300 de magazine noi începând cu
iunie 2019.
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/ CAMPANII DE CONȘTIENTIZARE ȘI
RESPONSABILIZARE SOCIALĂ

CAMPANIA “NU CĂLCA PE BEC, RECICLEAZĂ!”

Am lansat această campanie din dorința de a răspunde nevoii de
informare și educare a elevilor cu privire la beneficiile colectării
selective și pentru a-i informa despre ce face Recolamp și ce este un
Colț Verde. Andra Gogan, le-a vorbit într-o manieră relaxantă, despre
ce înseamnă să fii cool cu adevarat: să ai încredere în tine și să ai
mereu grijă de locul în care traiești, colectând selectiv și ajutând la
reciclarea tuturor tipurilor de deșeuri pe care le generezi!

CAMPANIA „FIE CA...TOATE BECURILE ARSE SĂ
AJUNGĂ LA RECOLAMP!”

Sărbătorile de iarnă au fost prilejul perfect pentru a promova
colectarea selectivă si locațiile de colectare pentru publicul larg.
Mesajul campaniei, în ton cu urările de sezon, a fost creat special
pentru a crește nivelul de conștientizare asupra importanței reciclării
becurilor și pentru a promova locațiile Colț Verde. Campania s-a
desfășurat în luna decembrie, iar mesajele noastre s-au regăsit pe
autobuze și pe panouri publicitare din cele mai importante stații de
metrou.

CAMPANIE DE PLANTARE BRAZI ÎN ZONE
URBANE

Pentru a ne susține misiunea, Crăciunul trecut ne-am propus să
demarăm un alt proiect ambițios, plantarea de brazi în zone urbane.
Am început cu Bucureștiul, unde am reușit sa plantăm 130 de brazi în
sectorul 1, în zona Casa Presei Libere. Brazii au fost oferiți cadou
colaboratorilor Recolamp, odată cu felicitarea de Crăciun, ca semn
de apreciere a implicării lor în îndeplinirea țintelor de colectare și
reciclare de deșeuri din echipamente de iluminat.
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/ EVENIMENTE & APARIȚII MEDIA
Participări la evenimente speciﬁce din industrie
De peste 11 ani, facem pledoarie pentru colectare selectivă și
reciclare, pentru o țară ca afară, un mediu curat și protejat. De la an
la an Recolamp a crescut miza! Am dezvoltat campanii de
awareness și am participat la conferințe, traininguri și dezbateri
publice. Am organizat o serie de evenimente dedicate bloggerilor
și influencerilor pentru a crește vizibilitatea și a sublinia importanța
colectării selective. Am organizat întâlniri cu producătorii,
colectorii și reciclatorii pentru a înțelege mai bine contextul pieței
și nevoile partenerilor noștri. Am fost prezenți și activi în toate
mediile de comunicare de la online, indoor și outdoor, până la
ziare, reviste, radio și TV.
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/ VENITURI DIN CONTRIBUȚIA DEEE ȘI MODALITATEA
LOR DE ALOCARE

La nivelul anului 2018 structura raportului financiar se prezintă în felul următor:

CATEGORIE
TOTAL VENITURI

SUMA (RON)
9,762,346

VENITURI DIN CONTRIBUȚIA DEEE

9,641,179

ALTE VENITURI (eg.dobânzi)

121,167

TOTAL CHELTUIELI

8,139,936

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE

1,987,251

Cheltuieli marketing

1,928,270

Cheltuieli operaționale

4,224,416

Rezultatul brut al exercițiului financiar

1,622,409

Provizioane constituite

149,568

Rezultatul net al exercițiului ﬁnanciar

1,472,841

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
www.facebook.com/ Recolamp
www.linkedin.com/ Recolamp

0800.888.666*

*număr de telefon cu acces gratuit din orice rețea;
Luni - Vineri între 9:00 - 17:00.

