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transformăm 
reciclarea
într-un obicei 
din 2007 

2019: 12 ani de colectare selectivă a deșeurilor din echipa-
mente de iluminat în România.
Schimbări legislative, o abordare nouă a colectării selective, 
campanii de comunicare și educare, parteneriate strategice 
noi. Iar în spatele tuturor acestor acțiuni stă echipa Recolamp 
care a reușit să atingă un nou record, o creștere procentuală cu 
70% față de anul 2018, reprezentând 1.914 tone de deșeuri din 
echipamente de iluminat care au ajuns la fabrica de la reciclare 
de la Buzău.

*DATELE SUNT ÎN CONFORMITATE CU REZULTATE AFERENTE ANULUI 2019 ALE ASOCIAȚIEI RECOLAMP. 

ȚINTA TOTALĂ DE ÎNDEPLINIT 2019 
(45 % DIN TOTALUL PUS PE PIAȚĂ) 

1.737 TONE
1.914 TONE
DE DEȘEURI DIN ECHIPAMENTE DE ILUMINAT 
COLECTATE ȘI RECICLATE DE RECOLAMP 
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colectare selectivă
 
Calculăm în fiecare an cantitățile de deșeuri colectate 
și reciclate și ne bucurăm pentru rezultate din ce in ce 
mai bune. Dar suntem departe de momentul în care să 
spunem că în România, colectarea selectivă a devenit 
o normalitate. De 12 ani la acest rezultat sperăm și 
acesta va fi obiectivul nostru în continuare. Toată 
lumea este implicată în procesul reciclării - în care nu 
este vorba despre cine pierde sau cine câștigă, ci 
despre a organiza un sistem funcțional și sustenabil. 
Recolamp a reușit să depășească ținta legală de         
colectare impusă la nivel european (45%) prin eforturi 
considerabile, de aceea cred că e bine sa spunem că 
parțile implicate pentru îndeplinirea țintei nu sunt doar 
producătorii, ci și autoritățile. O mai bună colaborare 
ne-ar ajuta pe toți să trăim într-un mediu mai puțin 
poluat. 

Reciclarea nu este despre cine pierde sau cine câștigă, 
ci despre a organiza un sistem funcțional și sustenabil.“ 

= normalitate 



Din 2007, Recolamp, fondată de General Electric Hungary 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 organizațiilor din Europa care se ocupă cu gesti-
unea deșeurilor de echipamente de iluminat, în numele producătorilor pe 
care îi reprezintă, fiind, de asemenea, preocupată de implementarea 
principiilor  economiei circulare. 

colectarea 
selectivă și
reciclarea 
DEEE-urilor

LOCAȚII DE COLECTARE* 

*Toate punctele de colectare selectivă Recolamp deschise la nivel național. 
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categorii de 
deșeuri 
gestionate
Asociaţia Recolamp deține de la 
Ministerul Mediului, Licenţa de 
Operare pentru gestionarea 
deşeurilor de echipamente 
electrice şi electronice categoriile 3 
„Lămpi”, 4 „Echipamente de mari 
dimensiuni” și 5 „Echipamente de 
mici dimensiuni” și subcategoriile 
aferente. 
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Categoria 3. Lămpi 
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 metal-
ice;
3.4 Lămpi cu vapori de sodiu la joasă presiune;
3.5 Becuri LED

Categoria 4.  Echipamente de mari dimensiuni
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) 

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)



2017

2018

2019

EVOLUȚIA RECOLAMP ÎN ULTIMII 3 ANI

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

Instituirea Contribuției 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.

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. 
Participantul poate depune şi toate celelalte notificări şi comunicări confidenţiale 
către Recolamp. 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.

Participantul achită o Contribuţie lunară (valoarea CON-
TRIBUȚIEI DEEE) 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.
Notă: Participanţii efectuează plăţile direct în contul administrat de Cutia Neagră, 
conform datelor bancare din factura emisă. 

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 popu-
laţiei pentru creşterea, în timp, a ratelor de colectare.
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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946
/tone 

1.136
/tone 

1.914
/tone 



ALPIN
SATU MARE
APISORELIA 
PIATRA NEAMȚ
AVAREM 
UNGARIA 
BENE INTERNATIONAL
ORADEA
COMPUTER TRADE
HUNEDOARA 
CONCEPT SOLUTION SYSTEM
BUCUREȘTI
DEMECO
BACĂU
ECO CIVICA CENTER
BRAȘOV
ECOREC RECYCLING
BACĂU

Reciclarea nu este despre cine pierde sau cine câștigă, 
ci despre a organiza un sistem funcțional și sustenabil.

2017

2018

2019

parteneri 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 de echipa-
mente de iluminat 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.

OPERATORI COLECTARE, TRATARE ȘI RECICLARE 2019

ECO-SAL
SIBIU
ECONTRANS DANARA
ILFOV
FIRST RECYCLER
GORJ
FPSC
BUCUREȘTI
GREEN PLAST SOLUTION
BUCUREȘTI 
GREEN ZONE COMPANY 
HARGHITA
GREENTRONICS
TELEORMAN 
GREENWEEE INTERNATIONAL
BUZĂU
GREMLIN COMPUTER
CONSTANȚA

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
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Din  14.370 de locații de colectare existente în rețeaua Recolamp, 9.242 (64,3%) au predat deșeuri cel puțin o data 
în 2019. Asta a însemnat pentru Recolamp o creștere cu 21% de solicitări de ridicare deșeuri din echipamente de 
iluminat ( 90% convențional și LED 10%).5100/an

RIDICĂRI DE DEȘEURI DE LA 
LOCAȚIILE DE COLECTARE 

CREȘTERE FAȚĂ DE 2018
21%



servicii gratuite de 
colectare și reciclare

Recolamp pune la dispoziţia generatorilor de deşeuri (companii 
private şi instituții publice), în mod gratuit, recipiente de colect-
are standardizate, în baza unui protocol de colaborare;
 

Recolamp asigură 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;

Recolamp asigură 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;

 

Recolamp pune la dispoziție un număr de telefon gratuit     
(0800 888 666) şi servicii aferente preluării apelurilor destinate 
generatorilor de deşeuri care semnalează deşeurile deţinute în 
vederea ridicării;

 

Deşeurile 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.

RECIPIENTE DE COLECTARE

TRANSPORT

PRETRATARE

TELEFON GRATUIT

VALORIFICARE

Recolamp operează 4 puncte regionale de consolidare care colectează cantităţi în funcţie de 
regiunile geografice. Aceste puncte de consolidare însumează toate sursele de lumină 
colectate de către societăţile de colectare dintr-o anumită regiune.
Toate cantităţile de deşeuri adunate în cele 4 puncte regionale de consolidare sunt transmise 
către un punct naţional unic de consolidare naţională.
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recipiente
de colectare CONTAINERELE METALICE distribuite gratuit și destinate dotării punctelor municipale de colect-

are, precum si pentru uzul firmelor de colectare și a generatorilor mari de deșeuri. (ex: companii de 
iluminat stradal, platforme industriale, clădiri de birouri, etc.)

CONTAINER METALIC PENTRU
 SURSE LINIARE  

195X80X114/ 1000/150*

CONTAINER METALIC PENTRU SURSE 
COMPACTE 

 80X80X114/ 1000/80*

*dimensiune(cm)/capacitate (buc)/greutate (kg)
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recipiente
de colectare CUTII CARTON - 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  
156X27X27/ 100/ 20*

CUTIE CARTON VERTICALĂ 
PENTRU SURSE LINIARE 

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

*dimensiune(cm)/capacitate (buc)/greutate (kg)
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Recolamp asigură 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;

 

COLȚ VERDE - distribuit gratuit și destinate amenajării punctelor de 
colectare DEEE din spațiile comerciale cu trafic intens, pentru a facilita 
direct colectarea de la populație. 

Colț verde este realizat din plastic 
rezistent, transparent și inscripționat. 
Are doua compartimente: unul 
pentru tuburi și unul pentru becuri.
Capacitatea este de 50 becuri și 50 
de tuburi fluorescente. 

Colț verde realizat din carton, de marime redusa, poate fi pus și 
în locații mici pentru a facilita colectarea selectivă oriunde. 

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

COLȚ VERDE
 120X45/100/15

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

50 BECURI 50 TUBURI
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*RECOLAMP pune la dispoziția consumatorilor casnici peste 
2500 de puncte de colectare selectivă la nivel național.  

LOCAȚII 
NAȚIONALE*



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. 

Sunt încântată să observ cum campaniile 
noastre, adresate atât profesioniștilor din 
domeniu, cât și consumatorilor casnici  dau 
rezultate și ne ajută să ne îndeplinim țintele 
de la an la an.  
Eforturile noastre sunt permanente și 
apelăm deseori la creativitate pentru a face 
din deșeurile din echipamente de iluminat 
un subiect atrăgător.

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

Dezvoltăm parteneriate cu lanțuri de 
retail/agenți economici, care introduc pe 
piață surse, pentru a crește numărul de 
puncte de colectare pentru publicul larg;

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

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

1

2

3

4
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COLECTAREA SELECTIVĂ
A DEȘEURILOR PERICULOASE 
NU ESTE SPORT EXTREM...

DESCARCĂ APLICAȚIA ColțVerde
PENTRU A GĂSI CEL MAI APROPIAT 
PUNCT DE COLECTARE SELECTIVĂ!

din contră, e super simplu!



cum, ce, de ce Asociația Recolamp este o prezență activă în media prin campaniile permanente de 
informare și colectare selectivă. De la canalele tradiționale - publicații de specialitate, 
evenimente din industrie, radio - până la canalele digitale - Facebook, Linkedin. În 
felul acesta se asigură o acoperire a întregului public țintă - adică întreaga populație 
a României care generează deșeuri din echipamente de iluminat

26% 

64% 

17% 

RATĂ CONVERSIE

ȘTIU CĂ ECHIPAMENTELE DE 
ILUMINAT ARSE SE 

COLECTEAZĂ SELECTIV

COLECTEAZĂ 
SELECTIV

La finalul anului 2018, Recolamp a desfășurat un studiu de piață cu ajutorul unui 
centru de cercetare specializat. Utilitatea unui astfel de studiu a fost reflectată în 
conturarea unor campanii mai specifice pentru a întelege mai bine comportamentul 
generatorilor de deșeuri, inclusiv cel al consumatorului casnic - care conform 
ultimelor studii efectuate la nivel mondial - este cel mai mare consumator de energie 
electrică. Eșantionul a fost format din 305 respondenți, în special din zonele urbane. 
2 din 10 respondenți au spus că colectează selectiv echipamentele de iluminat arse 
(69% becuri economice, 53% LED, 18% tuburi fluorescente) și că știu cel puțin o 
asociație care se ocupă cu reciclarea deșeurilor. Care ar fi profilul unei persoane care 
colectează selectiv? Locuitor într-o zonă urbană, cu studii medii și superioare, 
consumatori de internet și canalele de socializare, venituri medii și peste medii, 
interesați de protecția mediului și conștienți de legislația în vigoare. Și cu toate      
acestea, deși 64% din respondenți au spus că știu că echipamentele de iluminat 
trebuie reciclate cînd se ard, maxim 17% colectează selectiv și astfel peste 2 milioane 
de becuri arse ajung la gropile de gunoi anual. Întrebarea rămâne deschisă: DE CE 
NU COLECTEAZĂ SELECTIV ROMÂNII?

Marea majoritate consideră ca nu există un sistem bine pus la punct de către 
autorități, în consecință nu au unde să ducă deșeurile în proximitatea casei lor.

69% 53% 18%

comunicăm
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campanii de colectare 
selectivă B2B & B2C 
Campaniile organizate de către Recolamp sunt dedicate atât 
profesioniștilor din domeniu care au acces la cantități mari de 
deșeuri, cât și consumatorilor casnici. Unul dintre principalele 
obiective ale asociației este să extindă permanent rețeaua de 
puncte de colectare pentru a crea un proces de reciclare mai 
facil.

Unde aduc oamenii deșeurile? a fost un alt punct focus al 
cercetării desfașurate în 2018. Conform studiilor, un procent 
ridicat de consumatori preferă să aducă deșeurile în spații 
special amenajate din supermarket-uri sau în magazine do it 
yourself. Doar 20% aduc deșeurile la centrele de colectare. 

IA CU TINE BECURILE ARSE LA HORNBACH și 
BECURILE ARSE ADUC GHINION (magazinele 
LaDoiPași) sunt doua dintre campaniile de colectare 
desfășurate în 2019 dedicate consumatorilor casnici. 

Doua parteneriate strategice puternice care au adus în rețeaua 
Recolamp peste 300 de noi puncte de colectare. Având în 
vedere că cei din mediul urban sunt mai informați și au acces 
mai ușor la puncte de colectare decât cei din mediul rural, 
rețeaua de magazine LaDoiPași, care are ca focus acoperirea la 
nivel național a zonei rurale, a facilitat accesul la  deșeurile din 
orașele mici și satele din România.  

65% 21% 20% 4%MAGAZIN/ 
SUPERMARKET MAGAZINE 

DO-IT-YOURSELF
CENTRE 

COLECTARE
LOC

MUNCĂ

CAMPANIA 
ELECTRICIENILOR

CAMPANIA 
FACILITY 

MANAGEMENT ȘI
ILUMINAT PUBLIC

Tu Reciclezi, iar SIGUREC și Recolamp 
luminează o casă. Campania a început în 
octombrie 2018 și s-a finalizat în aprilie 
2019. Scopul campaniei a fost acela de a 
transforma deșeurile colectate în energie 
electrică pentru o casă fara acces la 
electricitate. 

35 de stații 
SIGUREC, 

2,5 tone deșeuri 
colectate, o casă 

luminată 
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A șaptea ediție a campaniei tradiționale Recolamp 
a avut rezultate record în 2019. Această platformă 
de colectare selectivă se adresează electricienilor 
persoane fizice care au acces la deșeuri din echipa-
mente de iluminat. Aceștia pot aduce, în funcție de 
regulamentul campaniei, deșeuri la punctele de 
colectare speciale (magazine de electrice și 
electronice participante în campanie) și câștigă 
premii pe loc. În 2019, 800 de electricieni au predat 
spre reciclare aproape 44 de tone de deșeuri.   

CAMPANIA 
ELECTRICIENILOR

CAMPANIA 
FACILITY 

MANAGEMENT ȘI
ILUMINAT PUBLIC

Tu reciclezi, Recolamp te premiază se adresează unui 
sector unde se generează cantități mari de deșeuri din 
echipamente de iluminat: clădirile de birouri și ilumi-
natul public. Campania funcționează tot pe principiul 
premierii garantate în funcție de regulamentul campa-
niei, existând o cantitate minimă pe care participanții 
trebuie să o predea colectorilor autorizați Recolamp 
(20 kg surse, 50 kg corpuri). Campania se transmite sub 
forma de newsletter fiind dedicată doar profesioniști-
lor din domeniu.  

800 electricieni, 44 tone deșeuri colectate 
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APLICAȚIA COLȚVERDE. Prima aplicație dedi-
cată exclusiv deșeurilor din echipamente de iluminat a 
fost lansată de către Recolamp în 2019. A fost creată 
special pentru consumatorii casnici și pentru partici-
panții din Campania Electricienilor pentru a arăta cele 
mai apropiate puncte de colectare selectivă puse la 
dispoziție de către Recolamp. Aplicația este disponibilă 
pentru iOS și Android. Asociația lucrează în continuare 
la dezvoltarea unor noi module pentru ca utilizatorii să 
aibă acces la un istoric al colectărilor realizate și, de 
asemenea, la campaniile active. 

DĂM ENERGIE
 ÎNAPOI NATURII

Campanii de 
informare

Campaniile de informare și conștientizare 
despre gradul de periculozitate al 

deșeurilor din echipamente de iluminat 
fac parte din strategia de marketing 

anuală a Recolamp. Ne dorim să ajungem 
astfel la toți generatorii de deșeuri și să le 
oferim informații și instrumente necesare 

colectării selective.
Cum peste 65 % dintre respondenții 

studiului au spus că canalele de comuni-
care cel mai des folosite sunt internetul, 

tv-ul și radioul, am dezvoltat campanii pe 
mediile de comunicare focus și am folosit 
și mediile de comunicare convenționale. 
Online ( website Recolamp, canalele de 

social media, website-uri accesate de 
publicul țintă), radio, publicații de 

specialitate atât online, cât și presa scrisă, 
campanii indoor în clădiri de birouri, 

evenimente de profil. La finalul anului o 
campanie pentru colectarea instalațiilor de 

brad arse a avut preluări la TV.       

COLECTAREA SELECTIVĂ A DEȘEURILOR 
PERICULOASE NU ESTE SPORT EXTREM. 
Campania a fost activă în mediul online, indoor (în cele 
mai mari clădiri de birouri din București) și la radio. Prin 
mesajul campaniei, Recolamp vrea să evidențieze 
ușurința cu care se pot colecta selectiv deșeurile pericu-
loase. Aruncarea la coșul de gunoi a echipamentelor de 
iluminat arse înseamnă adăugarea unui grad mai ridicat 
de periculozitate vieții decât un sport extrem. Un sport 
extrem presupune adrenalină și o experiență plăcută. 
Deșeurile periculoase ajunse la groapa de gunoi 
înseamnă un mediu poluat în care trăim zi de zi. 

LE VREM ARSE. După campania din 2018 de    
Crăciun, când Recolamp a oferit partenerilor un cadou 
special: un brad plantat în București, în 2019 a fost 
rândul instalațiilor de brad arse care ajung anual la 
groapa de gunoi. Pentru Recolamp becurile arse 
înseamnă energie. Înseamnă că prin fiecare bec ars pe 
care îl reciclăm ajutăm mediul înconjurător să fie mai 
curat pentru a fi noi mai sănătoși. Dăm energie înapoi 
naturii prin reciclare. 
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Campania DĂ ENERGIE ÎNAPOI NATURII a apărut 
în NatGeo România în iunie 2019 - coperta 4 
varianta tipărită și varianta online sub formă de 
advertorial.
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contribuția DEEE 2019

VENITURI DIN CONTRIBUȚIA DEEE
ALTE VENITURI FINANCIARE

TOTAL VENITURI 

TOTAL CHELTUIELI 
TOTAL CHELTUIELI ADMINISTRATIVE 
TOTAL CHELTUIELI MARKETING 
TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE
REZULTAT BRUT EXERCITIU FINANCIAR
PROVIZIOANE
REZULTAT EXERVICIU FINANCIAR 

10,264,420
212,152

10,476,572

9,803,702
2,189, 857
1,365,519
6,248, 326
672,870
272,174
400,696
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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.

10,264,420
212,152

10,476,572

9,803,702
2,189, 857
1,365,519
6,248, 326
672,870
272,174
400,696

Această broșură este proprietate intelectuală Recolamp. Materialul conține date conforme cu Raportul de audit 
financiar depus la Ministerul Mediului, Adresa Nr.........

Asociația Recolamp deține certificări ISO 9001:2008 și 14001:2004, emise de TUV Thuringen e.V. privind serviciile de 
gestiune a deșeurilor din echipamente de iluminat.



www.recolamp.ro


