Această broșură este proprietatea intelectuală a Recolamp.
Materialul conține date conforme cu Raportul Anual depus la Agenția Națională pentru
Protecția Mediului, Adresa Nr. 89/03.05.2017.
Asociația Recolamp deține certificări ISO 9001:2008 și 14001:2004, emise de TÜV Thüringen
e.V. privind serviciile de gestiune a deșeurilor din echipamente de iluminat.

Fig . 2 - Licenta de operare
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Fig . 3 - Licența de operare (pag. 3)

Fig . 4 - ISO 9001:2015 si ISO 14001:2015
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Bun găsit, tuturor!
În 2016, Asociația a reprezentat 189 de producători
români cărora le-a preluat responsabilitatea legală cu
privire la gestionarea deșeurilor din echipamentele
electrice și electronice puse pe piață – categoria 5 echipamente de iluminat, conform clasificării din
OUG 5/2015. Astfel, în numele participanților săi,
Recolamp a îndeplinit ținta legală de colectare de
40% din media vânzărilor producătorilor din ultimii 3
ani. În fiecare lună a anului 2016, în medie, am ridicat
deșeuri de echipamente de iluminat de la 450 de
puncte de colectare. Această frecvență este asigurată de parteneriatul, pe care l-am avut în 2016, cu
peste 11.600 de generatori deșeuri din întreaga țară clădiri de birouri, platforme industriale, magazine,
spitale, primării, firme care se ocupă cu iluminat
stradal și așa mai departe.

Béla Kovács

Director General Asociația Recolamp
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Ne-am propus și am reușit să fim în contact permanent cu aceste puncte de colectare. Le sunăm, le
vizităm sau ne apelează chiar ei, la numărul de telefon
gratuit pe care l-am pus la dispoziție. Cu fiecare
locație interacționăm de cel puțin două ori în fiecare
an pentru că doar fiind alături de ei și reamintindu-le
constant că deșeurile de echipamente de iluminat
trebuie colectate selectiv în vederea reciclării, am
reușit să ne fidelizăm rețeaua. Când containerele sunt
pline cu deșeuri, în maxim 10 zile lucrătoare, un
colector autorizat le ridică și lasă, la schimb, noi
recipiente pentru a fi utilizate în continuare. Orice
instituție de stat sau privată din România poate solicita
containere customizate și poate beneficia de
infrastructura națională de colectare pe care Asociația
Recolamp a dezvoltat-o.
Colaborarea cu Recolamp este gratuită, organizația
asigurând preluarea deșeurilor de la cantitatea
minimă de 20 de kilograme sau 100 de bucăți de
becuri și/sau tuburi fluorescente și pentru minim 50 de
kilograme, în cazul corpurilor de iluminat.
Pentru 2017, producătorilor români de echipamente
electrice și electronice le-a fost stabilită prin OUG
5/2015 o țintă de 45%. Pentru Recolamp, acest
obiectiv se traduce în felul următor: anul acesta
trebuie să asigurăm colectarea si reciclarea a 875 de
tone deșeuri echipamente de iluminat, ceea ce
înseamnă o creștere cu 33% a performanțelor
asociației. Este o țintă foarte ambițioasă, o adevărată
provocare pentru noi, dar suntem încrezători că vom
reuși să o îndeplinim, mai ales că în cei 10 ani de
activitate în România am dezvoltat un sistem bazat pe
un model de business sănătos și sustenabil. În plus,
anul acesta vom pune accent pe lărgirea
infrastructurii de colectare prin creșterea numărului
de parteneriate strategice cu firme din iluminatul
public, primării, dar și cu autorități locale.

Colaborarea cu Recolamp este gratuită,
organizația asigurând preluarea deșeurilor
de la cantitatea minimă de 20 de kilograme
sau 100 de bucăți de becuri și/sau tuburi
fluorescente și pentru minim 50 de
kilograme, în cazul corpurilor de iluminat.
Mizăm pe abordarea profesionistă în care
participanții noștri ne-au susținut și credem că
aceasta ne poate asigura premisele pentru
îndeplinirea țintei asumate pentru 2017.
Le mulțumim celor care sunt alături de noi producători, autorități de mediu, parteneri de
colectare și, mai ales, cetățenilor și angajaților
companiilor cu care noi colaborăm și care au făcut
efortul de a pune becul ars în cutia Recolamp
contribuind astfel la misiunea noastră de a asigura
reciclarea deșeurilor.
Da, sunt încă multe aspecte operaționale și legislative
de îmbunătățit. România este destul de departe de
ținta minimă de 45%, există riscul declanșării unei
proceduri de infringement care s-ar traduce prin
penalități mari ce vor trebui plătite tot de cetățeni.
Dar, dincolo de aceste informații mai puțin optimiste,
la aniversarea Recolamp aș vrea să subliniez evoluția
și faptul că dacă în 2007 am pornit de la zero becuri
sau tuburi colectate, zece ani mai târziu numărăm
peste 15,5 milioane de bucăți de echipamente de
iluminat reciclate.
În ceea ce privește rezultatele financiare ale
Recolamp în 2016, ele au fost auditate, ca în fiecare
an, de către o companie internațională specializată în
furnizarea acestui tip de servicii. Tot ca în fiecare an,
publicăm transparent rezultatele financiare ale
Asociației pe care le puteți regăsi în Raportul de față,
la capitolul “Date financiare”.
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Despre Recolamp

General Electric Hungary Kft., Ledvance GMBH şi Philips Lighting România sunt
membri fondatori Recolamp în România, asociație non-profit care are ca obiect de
activitate colectarea și reciclarea deșeurilor provenite din echipamente de iluminat
uzate.
Coduri deșeuri (legea 211/2011):
- 20 01 21* - pentru surse de lumină (tuburi fluorescente, becuri economice, becuri
pentru iluminat public)
- 20 01 36 - pentru corpuri de iluminat pentru surse fluorescente și alte echipamente de
difuzat și controlat lumina, inclusiv becuri și copuri de iluminat cu tehnologie LED

LED

Tuburi
Fluorescente

Becuri
Economice

Corp de
Iluminat

Misiunea organizaţiei constă în preluarea de la producători a
responsabilităţii privind gestionarea deşeurilor de echipamente de
iluminat, colectarea şi reciclarea lor, în condiţii de siguranţă pentru
mediu şi sănătatea populaţiei.
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Deşeurile de echipamente electrice şi electronice au
înregistrat în ultimii anii o creştere vertiginioasă din
punct de vedere cantitativ. Dacă luam în calcul şi
volumul acestora, precum şi gradul de periculozitate,
ne putem face o imagine clară a motivului pentru care
Uniunea Europeană a decis să ia măsuri de prevenire
a generării unor astfel de deşeuri prin Directiva
2002/96/CE, adoptată în data de 27 ianuarie 2003,
modificată prin Directiva CE Nr. 108/2003, adoptată la
data de 8 decembrie 2003 şi modificată prin Directiva
2012/19/UE, transpusă în România prin OUG
5/16.04.2015.
Astfel, conform prevederilor legale în vigoare,
Producătorii/ Importatorii de Echipamente Electrice şi
Electronice sunt direct responsabili pentru asigurarea
gestiunii deşeurilor, a unui sistem de colectare şi de
reciclare a acestora, precum şi pentru implementarea
măsurilor de reducere a cantităţii produselor ieşite din
uz şi a nocivităţii acestora asupra mediului.

În 2016, când ținta a fost de minimum 40% din media
vânzărilor din ultimii trei ani, în numele celor 189 de
producători români de echipamente de iluminat pe
care i-a reprezentat, Recolamp a îndeplinit o rată de
colectare de 42,59%. Aproximativ 95% din aceste
cantități au fost colectate prin infrastructura proprie
dezvoltată de asociație, care asigură preluarea de
becuri și echipamente de iluminat arse de la generatorii de deșeuri - instituții publice sau private. Rețeaua de
containere Colț Verde® destinată
populației, cu
peste 1.900 de containere amplasate în retail sau în
zone cu acces public, contribuie la rezultatele totale cu
mai puțin de 5%.

La data de 23.12. 2016, Asociaţia Recolamp a obţinut
de la Ministerul Mediului, Licenţa de Operare:
2/23.12.2016, valabilă până la data de 23.12.2019,
pentru gestionarea deşeurilor de echipamente electrice
şi electronice categoria „echipamente de iluminat”,
definită în OUG 5/2015, anexa 3, categoria 5 lit. a) – f),
(în perioada până la 14 august 2018, inclusiv) :
a) Aparate de iluminat pentru lămpi fluorescente, cu
excepţia aparatelor casnice de iluminat;
b) Lămpi fluorescente drepte;
c) Lămpi fluorescente compacte;
d) Lămpi cu descărcare în gaze de înaltă intensitate,
inclusiv lămpi cu vapori de sodiu la înaltă presiune şi
lămpi cu halogenuri metalice;
e) Lămpi cu vapori de sodiu la joasă presiune;
f) Alte materiale de iluminat sau echipamente de difuzat
ori controlat lumina, cu excepţia becurilor cu filament.

Categoriile după 15 august 2018:
a) Lămpi;
b) Echipamente de mari dimensiuni, având oricare dintre
dimensiunile externe mai mare de 50 cm, inclusiv, printre
altele: echipamente de reproducere a sunetului sau
imaginilor, echipamente muzicale; unelte electrice și
electronice; jucării, echipamente sportive și de agrement;
dispozitive medicale; instrumente de supraveghere și
control; distribuitoare automate; echipamente pentru
generarea de curenți electrici;
c) Echipamente de mici dimensiuni (nicio dimensiune
externă mai mare de 50 cm), inclusiv, printre altele:
aparate de uz casnic; echipamente de larg consum;
aparate de iluminat; echipamente de reproducere a
sunetului sau imaginilor, echipamente muzicale; unelte
electrice și electronice; jucării, echipamente sportive și
de agrement; dispozitive medicale; instrumente de
supraveghere și control; distribuitoare automate; echipamente pentru generarea de curenți electrici.
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Indicatori cheie 2016

Propus
până la
sfârșitului
anului
2014

Realizat
până la
sfârșitului
anului
2014

Propus
până la
sfârșitului
anului
2015

Realizat
până la
sfârșitului
anului
2015

Propus
până la
sfârșitului
anului
2016

Realizat
până la
sfârșitului
anului
2016

9.500

9.900

10.000

11.210

11.600

12.200

435

476

439

659

648

673

Rata de colectare (%)

41

41

45

43

40

43

Rata de valorificare (%)

70

92

70

88

70

81

Rata de colectare (%)

80

97

80

90

80

78

Recipiente de diverse
mărimi și materiale
(număr)

10.500

10.000

10.500

11.200

11.300

11.400

Puncte de colectare
regionale (număr)

4

4

4

4

4

4

Puncte de colectare
naţionale (număr)

1

1

1

1

1

1

Număr de angajaţi

5

5

5

8

8

8

Puncte de colectare
Ţinta de colectare:
(tone)

Tabel 1 - Gradul de realizare a obiectivelor propuse în perioada 2014 - 2016.
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1 .3

Lista Participanților
Asociației Recolamp în 2016

În 2016 au fost înregistraţi 189 de producători în sistemul gestionat de către Recolamp.
Producător / Importator

8Tim Consult Equipment
Abafemen
Accesoria Group
Alevan
Amavys Project
Amg Led Soft
Amro Electronic Grup
Anglo-Rom
Arelux
Arena Project Consulting
Artelectro
Atrium Design
Auchan Romania SA
Automatic Control
Avant Garde Sisteme
Avoni Lighting
B.D. Prosecom
Baduc S.A.
Barecob
Belform Prod
Biotricity Power
Brilum Lighting
Caralux Prod
Cartorama East Europe
Cesivo
Challenge Com
Ciato Galvanotehnic
Com Electro Construct S.A
Complete International Business Consulting

Număr de înregistrare în Registrul Producătorilor
și Importatorilor de EEE emis de ANPM
RO - 2016 - 05 - EEE - 2656 - I
RO - 2016 - 05 - EEE - 1885 - II
RO - 2017 - 06 - EEE - 2894 - I
RO - 2015 - 11 - EEE - 2490 - I
RO - 2014 - 10 - EEE - 0568 - II
RO - 2015 - 06 - EEE - 1681 - II
RO - 2015 - 05 - EEE - 2241 - I
RO - 2015 - 09 - EEE - 1125 - III
RO - 2016 - 07 - EEE - 0609 - IV
RO - 2015 - 06 - EEE - 2291 - I
RO - 2015 - 07 - EEE - 1069 - III
RO - 2014 - 11 - EEE - 0960 - III
RO - 2017 - 04 - EEE - 1438 - III
RO - 2014 - 11- EEE - 2161 - I
RO - 2015 - 08 - EEE - 2393 - I
RO - 2017 - 11 - EEE - 2969 - I
RO - 2016 - 11 - EEE - 1275 - III
RO - 2016 - 11 - EEE - 0809 - IV
RO - 2016 - 04 - EEE - 2642- I
RO - 2017 - 01 - EEE - 1925 - II
RO - 2015 - 11 - EEE - 1799 - II
RO - 2016 - 12 - EEE - 0780 - IV
RO - 2017 - 06 - EEE - 1271 - III
RO - 2015 - 08 - EEE - 2405 - I
RO - 2016 - 04 - EEE - 1098 - III
RO - 2016 - 07 - EEE - 2699 - I
RO - 2016 - 04 - EEE - 1866 - II
RO - 2016 - 02 - EEE - 0069 - IV
RO - 2015 - 10 - EEE - 2457 - I

Cooper Industries Romania
Creative Sign

RO - 2016 - 04 - EEE - 1877 - II

D.B. Technolight

RO - 2016 - 08 - EEE - 1247 - III

RO - 2015 - 09 - EEE - 1767 - II
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Producător / Importator
Dablerom
Dafar Consulting
Deco Electric
Demco Electro Design
Demco Lighting
Dietal Roumanie
Ditto
Duo Design Key Shop Project
DX Optoelectronic Technology
Ecoenergy Engineering
Ecomobus
Eglo Romania Prodexim
Ekonoled
Electric Group
ElectromTrade
Electronic Interactiv
Elprest
Emerigos
Ener Rom
Euro Cosimo Impex
Euro Vial Lighting
Eurostil Light
Flash Enterprises
Flash Lighting Services
Fogliani Romania
GE Hungary Kft
Gelor Trading Com
GemRaDuo Impex SRL
General Meel Electric
Gewiss Romania
GFA Securitate Systems
GNV Omega Trading
Golden Light 21st Century SRL
Graffitti 94 RBI Prodcom
Graphtec Design
GTS Automatizari Industriale
H Trend Will
Habitat Energy
Hama Distribution Romania SRL
Helios PLS SRL
Hestia Company Rom

Număr de înregistrare în Registrul Producătorilor și
Importatorilor de EEE emis de ANPM
RO - 2016 - 12 - EEE - 0798 - IV
RO - 2015 - 10 - EEE - 2472 - I
RO - 2014 - 10 - EEE - 2142 - I
RO - 2016 - 01 - EEE - 2548 - I
RO - 2016 - 01 - EEE - 2547 - I
RO - 2015 - 12 - EEE - 1149- III
RO - 2015 - 06 - EEE - 2349 - I
RO - 2017 - 04 - EEE - 2849 - I
RO - 2014 - 08 - EEE - 2102 - I
RO - 2017 - 03 - EEE - 2832 - I
RO - 2017 - 02 - EEE - 2801 - I
RO - 2016 - 12 - EEE - 0549 - IV
RO - 2013 - 12 - EEE - 1980 - I
RO - 2017 - 07 - EEE - 1420 - III
RO - 2015 - 06 - EEE - 1712 - II
RO - 2014 - 09 - EEE - 0923 - III
RO - 2016 - 12 - EEE - 1334 - III
RO - 2016 - 10 - EEE - 1928 - II
RO - 2017 - 06 - EEE - 0080- IV
RO - 2016 - 08 - EEE - 1924 - II
RO - 2014 - 08 - EEE - 0926 - III
RO - 2015 - 03 - EEE - 2207 - I
RO - 2016 - 08 - EEE - 1270 - III
RO - 2015 - 09 - EEE - 0107 - IV
RO - 2015 - 07 - EEE - 1090 - III
RO - 2016 - 12 - EEE - 1335 - III
RO - 2016 - 08 - EEE - 0752 - IV
RO - 2014 - 04 - EEE - 2033 - I
RO - 2015 - 08 - EEE - 2412 - I
RO - 2015 - 12 - EEE - 2529 - I
RO - 2016 - 01 - EEE - 2544 - I
RO - 2017 - 02 - EEE - 2810 - I
RO - 2017 - 03 - EEE - 2028 - II
RO - 2014 - 03 - EEE - 0821 - III
RO - 2016 - 03 - EEE - 0485 - IV
RO - 2015 - 11 - EEE - 2478 - I
RO - 2016 - 02 - EEE - 2578 - I
RO - 2015 - 12 - EEE - 1123 - III
RO - 2016 - 04 - EEE - 0578 - IV
RO - 2015 - 08 - EEE - 2413 - I
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Producător / Importator
Honest General Trading
Ianlux
Icco Electric
Icco Energ
Ideal Light Construct
Idmar Serv
Inductie Lighting SRL
Industrial Electrical Solutions
Intersofex
Ioko Electric Company
J.K.B. Global
Kanlux Lighting
Kaufland Romania SCS
Kembico Trading
Kika Mobilier
Klausen Exim
Kolarz Kaal Romania
Kronstil Aquaristik
Ledo Line
Led Power Concept SRL
Ledvance GMBH
Leroy Merlin Romania
Levirom
Light Com
Light Smart Consulting
Lights Up Professional
Lumilux Star
Lumineco
Luxten Lighting Company Co
Marbo Trade
Master Graphic Media
Mavaram
Mentavill
Merck Romania
Mercury Lighting
Metacor Electro
Metro Cash & Carry S.R.L
Milatex Trade
Moranduzzo Romania
Mpal Light
Mrd Promt Consulting

Număr de înregistrare în Registrul Producătorilor și Importatorilor de EEE emis de ANPM
RO - 2016 - 12 - EEE - 0803 - IV
RO - 2017 - 06 - EEE - 1282 - III
RO - 2015 - 07 - EEE - 0262 - IV
RO - 2017 - 05 - EEE - 1483 - III
RO - 2015 - 02 - EEE - 2202 - I
RO - 2016 - 04 - EEE - 2633 - I
RO - 2014 - 10 - EEE - 2141 - I
RO - 2015 - 06 - EEE - 2316 - I
RO - 2017 - 06 - EEE - 1474 - III
RO - 2016 - 06 - EEE - 0660 - IV
RO - 2016 - 01 - EEE - 2552 - I
RO - 2016 - 06 - EEE - 1902 - II
RO - 2015 - 05 - EEE - 0046 - IV
RO - 2017 - 07 - EEE - 2901 - I
RO - 2015 - 08 - EEE - 1105 - III
RO - 2016 - 12 - EEE - 0552 - IV
RO - 2017 - 02 - EEE - 1332 - II
RO - 2015 - 06 - EEE - 2342- I
RO - 2015 - 05 - EEE - 2255- I
RO - 2015 - 05 - EEE - 2255- I
RO - 2016 - 05 - EEE - 2661- I
RO - 2015 - 03 - EEE - 2223 - I
RO - 2016 - 04 - EEE - 2614 - I
RO - 2015 - 08 - EEE - 2399 - I
RO - 2014 - 12 - EEE - 2171 - I
RO - 2014 - 11 - EEE - 0913 - III
RO - 2014 - 07 - EEE - 2082 - I
RO - 2016 - 06 - EEE - 1903- II
RO - 2015 - 05 - EEE - 0121 - IV
RO - 2014 - 08 - EEE - 0897 - III
RO - 2015 - 02 - EEE - 1624 - II
RO - 2017 - 05 - EEE - 1473 - III
RO - 2017 - 03 - EEE - 1386 - III
RO - 2016 - 02 - EEE - 0915 - III
RO - 2015 - 01 - EEE - 2193 - I
RO - 2015 - 05 - EEE - 0123 - IV
RO – 2017 – 04 – EEE – 2847 - I
RO - 2015 - 06 - EEE - 0514 - III
RO - 2017 - 03 - EEE - 2833 - I
RO - 2014 - 04 - EEE - 2034 - I
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Producător /Importator
Multi Will Ro
Napa Impex
Neon Lighting
Neon Product
Neon Service Cluj
Neon SRL
New Map Casa Magica SRL
NewCor Electro Modular
Odra Impex 95
Orion & GDS Electric
Orion Electrics
Ormalight Romania
Osram Romania
Performance
Pet Product SRL
PGA Electric
Philips Lighting Romania

!

Pontaqua Piscine
Power Electric
Pragmatic TCV
Praktiker Romania
Prima Plus
Proenerg Oradea
Proenerg Tg Mures
Profiway
Promelek XXI
Protector System SRL
R&R Trading Group SRL
Rabalux SRL
Rafi International General Commerce
Real Hyper Magazine SRL
Redo Group
Redresari Camioane
Regency Company
RMG Casual
Roda Electric Instal
Romania Hypermarche SA
Rombal Tim
Romib S.R.L.
Romnin Concept 2005

Număr de înregistrare în Registrul Producătorilor
și Importatorilor de EEE emis de ANPM
RO - 2016 - 11 - EEE - 1295 - III
RO - 2017 - 02 - EEE - 2806 - I
RO - 2016 - 04 - EEE - 1845 - II
RO - 2015 - 05 - EEE - 0957 - III
RO - 2016 - 04 - EEE - 1844 - II
RO - 2014 - 07 - EEE - 0900 - III
RO - 2014 - 07 - EEE - 0830 - III
RO - 2014 - 08 - EEE - 0892 - III
RO - 2016 - 06 - EEE - 0663 - IV
RO - 2015 - 05 - EEE - 1680 - II
RO - 2016 - 12 - EEE - 0781 - IV
RO - 2015 - 07 - EEE - 1093 - III
RO - 2015 - 06 - EEE - 0081- IV
RO - 2016 - 10 - EEE - 2736- I
RO - 2015 - 05 - EEE - 2264- I
RO - 2017 - 02 - EEE - 1989 - II
RO - 2016 - 02 - EEE - 2554 - I
RO - 2015 - 12 - EEE - 2518 - I
RO - 2016 - 08 - EEE - 0754 - IV
RO - 2016 - 12 - EEE - 2791 - I
RO - 2015 - 06 - EEE - 0202 - IV
RO - 2015 - 08 - EEE - 1695 - II
RO - 2015 - 02 - EEE - 2206 - I
RO - 2016 - 04 - EEE - 0221- IV
RO - 2014 - 02 - EEE - 1391 - II
RO - 2015 - 09 - EEE - 0231 - IV
RO - 2014 - 10 - EEE - 1569 - II
RO - 2016 - 12 - EEE - 0779 - IV
RO - 2017 - 05 - EEE - 0721 - IV
RO - 2016 - 11 - EEE - 1958 - II
RO - 2015 - 11 - EEE - 2498 - I
RO - 2016 - 04 - EEE - 2632 - I
RO - 2015 - 08 - EEE - 2426 - I
RO - 2015 - 07 - EEE - 2373 - I
RO - 2014 - 12 - EEE - 2182- I
RO - 2014 - 05 - EEE - 0888 - III
RO - 2015 - 10 - EEE - 2459 - I

RO - 2016 - 02 - EEE - 0582 - IV
RO - 2017 - 03 - EEE - 2819 - I
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Producător /Importator

Număr de înregistrare în Registrul Producătorilor
și Importatorilor de EEE emis de ANPM

RTS Electro
S&O Group
Schreder Romania
Search Chemicals
Selgros Cash & Carry
Semrut Led S.R.L.
Semrut Serv SRL

RO - 2014 - 10 - EEE - 1573 - II
RO - 2014 - 11 - EEE - 2162 - I
RO - 2015 - 07 - EEE - 0371 - IV
RO - 2017 - 02 - EEE - 1996 - II
RO - 2015 - 08 - EEE - 1115 - III
RO - 2015 - 05 - EEE - 2248 - I
RO - 2015 - 10 - EEE - 2458 - I

Simus Trading
Skrekis Elextric
Smart Light Solutions
SMP Transparent Solutions SRL
Sogardi Consulting
Solar Watts
Somogyi Elektronic
Sprinter 2000 SA
Steaua Electrica SA
Steinel Distribution SRL
Sterisystems
Super Eco-Casa
Talnes Impex SRL
Teopet Servcom
Tesva S.R.L
Tobimar
Tobimar GROUP
Total Strada
Tracon Electric
Tungs Star
Unicas
V.E.M. Proiect Lighting
Valoris
Viator Serv
Vitacom Electronics
X-Lighting Design
Young DS
Zexstar

RO - 2015 - 06 - EEE - 0351 - IV
RO - 2014 - 04 - EEE - 1406 - II
RO - 2014 - 12 - EEE - 2170 - I
RO - 2015 - 11 - EEE - 1663 - II
RO - 2016 - 08 - EEE - 2720 - I
RO - 2015 - 12 - EEE - 2531 - I
RO - 2016 - 04 - EEE - 0513 - IV
RO - 2016 - 01 - EEE - 0164 - IV
RO - 2015 - 07 - EEE - 0297 - IV
RO - 2009 - 08 - EEE - 1108 - I
RO - 2017 - 05 - EEE - 0722 - IV
RO - 2016 - 02 - EEE - 2559 - I
RO - 2015 - 06 - EEE - 0911 - III
RO - 2017 - 03 - EEE - 2818 - I
RO - 2015 - 07 - EEE - 0300 - IV
RO - 2015 - 09 - EEE - 1756 - II
RO - 2014 - 03 - EEE - 1436 - II
RO - 2015 - 12 - EEE - 1807 - II
RO - 2015 - 08 - EEE - 1006 - III
RO - 2015 - 12 - EEE - 0165 - IV
RO - 2015 - 05 - EEE - 1686 - II
RO - 2014 - 04 - EEE - 2035 - I
RO - 2015 - 12 - EEE - 2515 - I
RO - 2016 - 01 - EEE - 1774 - II
RO - 2015 - 08 - EEE - 0461 - IV
RO - 2015 - 07 - EEE - 2372 - I
RO - 2016 - 02 - EEE - 2571 - I
RO - 2016 - 02 - EEE - 2568 - I

Tabel 2 - Lista participanţilor Asociaţiei RECOLAMP - decembrie 2016

1 .4
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Modul de funcționare
Recolamp

Recolamp se ghidează după urmatoarele
repere în desfășurarea activității sale:
a) Instituirea „Timbrului Verde” 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 sursele de
lumină sau corpurile de iluminat vândute/ transferate - ca
atare, sau încorporate în alte echipamente - pe teritoriul
României.

Notă: Participanţii efectuează plăţile direct în contul

administrat de Cutia Neagră, conform datelor bancare din
factura emisă.

d) 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.

b) Participantul depune către RECOLAMP o
Declaraţie lunară, iar la sfârşitul anului o Declaraţie
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.

c) Participantul achită o Contribuţie lunară (valoarea
„Timbrului Verde”) 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: 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.
Suplimentar, Recolamp acţionează în calitate de
purtător de cuvânt al membrilor săi în raport cu
autorităţile, cu mass - media şi cu alte organizaţii
pe aspecte legate de respectarea şi îmbunătăţirea
performanţelor de mediu şi de creştere a gradului
de conştientizare a impactului activităţilor zilnice
asupra mediului înconjurător.
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Conform Declaraţiilor Lunare, reconfirmate prin
Declaraţiile Anuale raportate către sistemul de
raportare on-line – „Cutia Neagră”, companiile
participante la schema colectivă administrată
de Recolamp au însumat, în 2016, un număr
total de 8.257.467 de unităţi de surse de lumină,
respectiv 2.245 de tone, conform tabelului de
mai jos (echipamente introduse pe piaţă echipamente exportate în alte state):

Categorii

Echipamente
produse proprii
unități

5.a – Aparate de iluminat
pentru lămpi fluorescente, cu
excepţia aparatelor casnice
de iluminat

tone

Echipamente
importate

Echipamente
exportate

unități

tone

unități

tone

3.592

9

197.101

444

0

0

5.b - Lămpi fluorescente
drepte

0

9

2.962.685

316

0

0

5.c - Lămpi fluorescente
compacte

0

9

1.670.737

132

0

0

5.d - Lămpi cu descărcare în
gaze de înaltă intensitate,
inclusiv lămpi cu vapori de
sodiu la înalta presiune și
lămpi cu halogenuri metalice

0

9

198.573

21

0

0

5.e - Lămpi cu vapori de
sodiu la joasă presiune

0

9

3.433

0,88

0

0

5.f - Alte materiale de iluminat
sau echipamente de difuzat
ori controlat lumina, cu
excepția becurilor cu filament

11.171

34

3.210.175

1.288

0

0

14.763

43

8.242.704

2.202

0

0

TOTAL

Tabel 3 – Număr de unităţi de surse de echipamente de iluminat raportate.
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1 .5

Asociația Recolamp,
membru EucoLight

Asociația EucoLight a fost fondată în 2015 și se
implică în toate aspectele legate de Directiva privind
deșeurile de echipamente electrice și electronice
(DEEE), legislație și standarde care modelează
domeniul colectării și reciclării deșeurilor
de
echipamente de iluminat. Asociația actionează în
numele membrilor săi, organizații de transfer
responsabilitate din Europa.
www.eucolight.org
Membrii EucoLight:

Eucolight reprezintă vocea organizațiilor din Europa
care se ocupă cu gestiunea deșeurilor de echipamente
de iluminat, în numele producătorilor pe care îi
reprezintă.
Asociația este preocupată de implementarea
principiilor economiei circulare pentru ca acestea să
devină o realitate cu privire la produsele de iluminat.
Promovează rolul pozitiv pe care organizațiile care
gestionează responsabilitatea extinsă a producatorului
îl au asupra mediului înconjurător și a societății. Se
angajează într-un dialog constructiv cu stakeholderii,
pentru a oferi consultanță în domeniul colectării și
reciclării echipamentelor de iluminat.
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2 .1

Colectori, dezmembratori,
reciclatori, parteneri Recolamp

Asociaţia Recolamp gestionează şi operează un
sistem naţional de colectare, în colaborare cu
companii specializate şi autorizate de către
autorităţile de mediu.
Fluxurile documentare şi ale activităţilor prestate în
cadrul acestor relaţii contractuale sunt detaliate
schematizat în figura de mai jos:

Potrivit protocoalelor încheiate cu generatorii de
deşeuri, Recolamp îşi asumă responsabilitatea de a
ridica deşeurile de echipamente de iluminat colectate
selectiv în maximum 10 zile lucrătoare de la notificare,
din orice locaţie din ţară, cu o singură limitare impusă
din raţiuni de cost şi de eficienţă: greutatea colectată
trebuie să fie de minimum 20 de kilograme sau de
aproximativ 100 de bucăţi de deşeuri, pentru sursele
de lumină și 50 de kg pentru deșeurile de corpuri de
iluminat.
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Operatorii cu care Asociaţia Recolamp a încheiat contracte de colaborare
pentru colectare, tratare și reciclare sunt prezentaţi în tabelul de mai jos.
Județ

Servicii
Prestate

Alpin

Satu Mare

Colectare, tratare și reciclare

Alpin Recycling

Satu Mare

Colectare

Apisorelia

Neamț

Colectare

Ungaria

Tratare și reciclare

Salăj

Colectare

Nume

Avarem Ungaria
Ave Salaj Ecoserv

Bihor

Colectare

Brantner Servicii Ecologice

Neamț

Colectare

Computer Trade

Hunedoara

Colectare

Bene International

Concept Solution System
Eco-Sal
Ecorec Recycling

București
Sibiu
Bacău

Colectare, tratare și reciclare
Colectare
Colectare, tratare și reciclare

First Recycler

Dolj

Colectare

FPSC
Green Zone Company

București
Hunedoara

Colectare, tratare și reciclare

Green Lamp Reciclare

Buzău

Colectare, tratare și reciclare

Greentronics

Târgoviște

GreenWEEE International

Buzău

Gremlin Computer

Constanța

Jifa
JT Group

Sibiu

Bihor

Colectare
Colectare
Colectare
Colectare, tratare și reciclare
Colectare
Colectare

Leo Team

Cluj

Mondo Agrar

Argeș

Colectare

Hunedoara
București
București

Colectare, tratare și reciclare

Rechoralex
Remat Bucuresti Sud
Remat Holding
Remat Vrancea
RIAN Consult
Ro Ecologic Recycling
Servsal
Urban Serv

Vrancea
Brașov
Maramureș
Bacău
Botoșani

Tabel 4 – Operatori colectare, tratare și reciclare.

Colectare

Colectare, tratare și reciclare
Colectare, tratare și reciclare
Colectare
Colectare
Colectare, tratare și reciclare
Colectare
Colectare
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2 .2

Date privind cantitățile de
deșeuri colectate

În 2016, Recolamp a colectat 672 de tone de deșeuri:
Colectate
de la
gospodării

Colectate
din alte
surse
decât
gospodarii

Tratate în
țară

Exportate
pentru a fi
tratate în
alte state
membre

tone

tone

tone

tone

tone

tone

5a

453

-

283

269

-

-

5b

316

7

155

99

38

-

5c

132

6

37

46

-

-

5d

21

-

31

28

-

-

5e

1

-

-

-

-

-

5f

1.322

1

153

147

-

-

Total

2.245

12,87

659

589

38

Categorii

Puse pe piață
(după ce s-a
efectuat
exportul)

Tratate în
afara
CE

Tabel 5 – Date privind deşeurile colectate
*Notă - Greutatea medie a deșeurilor provenite din surse de lumină este de 0,128 kg și 2,5 kg pentru
deșeurile provenite din corpuri de iluminat, conform studiilor făcute de către Asociaţia Recolamp.
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2 .3

Fluxuri de deșeuri gestionate

În vederea asigurării colectării şi reciclării deşeurilor
provenite din surse de lumină uzate şi corpuri de
iluminat, Recolamp întreprinde următoarele activităţi:
• pune la dispoziţia generatorilor de deşeuri (companii
private şi institutii publice), în mod gratuit, recipiente de
colectare standardizate, în baza unui protocol de colaborare;
• 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;
• 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;
• asigură 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 Ungaria, la fabrica de reciclare construită in
cadrul proiectului finanțat de Cross-Border Corporation
Fund între 2011 - 2012.

În ceea ce priveşte sistemul de colectare, Recolamp
pune la dispoziţia lanţurilor de retail şi a distribuitorilor
anumite tipuri de containere (de diferite dimensiuni, în
funcţie de spaţiul deţinut şi de volumul de preluare),
pentru ca aceştia să asigure preluarea deşeurilor
provenite din surse de lumină şi corpuri de iluminat, în
baza schimbului de 1 la 1 în activitatea comercială
curentă.
De asemenea, Recolamp a pus la dispoziţia
companiilor şi a instituţiilor containere standardizate, şi
a creat astfel propriul sistem de colectare, în timp ce a
asigurat o evidenţă mai clară a cantităţii de deşeuri şi a
raportării acesteia.
Colectarea şi preluarea de la utilizatori profesionişti
(societăţi comerciale şi instituţii publice), de la municipalităţi şi de la utilizatori casnici s-a efectuat prin
construirea unei reţele de colectare în anul 2016 de
12.200 puncte:
• 10.300 de puncte de colectare de la companii și/sau
instituţii publice;
• 1.900 puncte de colectare de la utilizatori casnici zone cu trafic intens, retail, magazine de echipamente
electrice, etc.
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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Colectarea deșeurilor poate fi reprezentată schematic astfel:
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2 .4

Recipiente de colectare
și transport

A. Containere metalice distribuite în mod gratuit şi
destinate dotării punctelor municipale de colectare, precum
şi pentru uzul firmelor de colectare şi a generatorilor mari de
deşeuri (ex.: companii de iluminat stradal, platforme
industriale, clădiri de birouri, etc).
Tip recipient
Container metalic
Container metalic

Tip deșeuri

1
2

Surse de lumină compacte
(becuri)
Surse de lumină liniare

1

Dimensiuni

Capacitate

Greutate

(L x l x h/cm)

(buc.)

gol (kg)

80 x 80 x 114

1000

70

195 x 80 x 114

1000

150

(neoane)

2

B. Cutii carton – destinate, după caz, în funcţie de
necesităţi, atât depozitării cât şi transportului deşeurilor.

Dimensiuni

Capacitate

Greutate

(L x l x h/cm)

(buc.)

gol (kg)

Surse de lumină compacte
(becuri)

62 x 40 x 40

100

0,5

2

Surse de lumină liniare
(neoane)

156 x 27 x 27

100

0,5

3

Surse de lumină liniare
(neoane)

40x40x(120-150)

100

0,5

Tip recipient
Cutie carton
Cutie carton
Cutie carton
verticală

Tip deșeu

1

2

1

3
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C. Containere pentru populaţie – Colţ Verde distribuite în mod
gratuit şi destinate amenajării punctelor de colectare DEEE din
spaţiile comerciale cu trafic intens, pentru a facilita colectarea direct
de la populaţie. În funcţie de cantităţile de deşeuri colectate în cadrul
acestui sistem şi de frecvenţa agreată de operare, Recolamp
sincronizează preluarea acestora şi transportarea lor la punctele de
colectare.
1. Recipient de colectare disponibil pentru publicul larg, disponibil în
locaţii cu trafic intens. Tipuri de deșeuri: becuri, tuburi, baterii și
DEEE de mici dimensiuni (realizat în parteneriat cu organizaţii
specializate).

Tip recipient
Colț Verde

Dimensiuni

Tip deșeu
Surse de lumină (becuri și neoane),

1

baterii, DEEE mici.

1

(H x L x l )
200 x 100 x 126

2. Recipient de colectare disponibil pentru publicul larg, realizat
din material plastic rezistent, transparent și inscripţionat. Are două
compartimente: unul pentru becuri și unul pentru tuburi.
Tip recipient
Colț Verde

Tip deșeu

2

Dimensiuni
(H x Diam/cm)

Surse de lumină (becuri și neoane)

120 x 45

2

3. Recipient de colectare disponibil pentru publicul larg, realizat
din material plastic rezistent, galben și inscripţionat.
Tip recipient
Cutie plastic

Tip deșeu

3

Surse de lumină compacte
(becuri)

Dimensiuni

Capacitate

Greutate

(L x l x h/cm)

(buc.)

gol (kg)

40 x 40 x 40

50

1

3
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D. Recipiente de transport:
Paleţi – permit transportul în siguranţă a deşeurilor
sortate, spre reciclator.
Toate recipientele şi containerele destinate colectării,
consolidării, sortării şi transportului deşeurilor sunt
finanţate integral de către Recolamp, la fel ca toate
serviciile specifice.
De asemenea, toate recipientele pentru colectare/ transport
poartă însemnele Recolamp, datele de contact ale
Asociaţiei, precum şi numărul TelVerde care poate fi apelat
gratuit pentru a solicita informaţii, pentru a primi containere
sau pentru a semnala existenţa deşeurilor sau umplerea
unui container, în vederea preluării deşeurilor acumulate.
Contractele pentru recipiente au fost încheiate în urma unor
licitaţii deschise, urmate de negociere, astfel încât preţurile
obţinute respectă şi, uneori, sunt sub nivelurile previzionate
în Planul de Operare.

2 .5

Reciclarea

Fluxurile de deșeuri din surse de lumină: tuburi liniare, becuri
economice și becuri cu descărcare în gaze de înaltă intensitate, au fost valorificate în România de către compania
GreenLamp Reciclare Buzău și în Ungaria de către compania
Avarem.
Deșeurile de corpuri de iluminat au fost tratate în România de
către: Alpin, Concept Solution System, Ecorec Recycling,
FPSC, Gremlin Computer, Rechoralex, remat Holding, Remat
București Sud și Ro Ecologic Recycling.
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3 .1

Principalele direcții
de comunicare

Unul dintre cele mai importante obiective
ale Asociației Recolamp este acela de a
colecta și recicla din ce în ce mai multe
deșeuri din echipamente de iluminat.

Principalele direcții de comunicare:

Pentru a se atinge acest obiectiv, este esențială comunicarea constanta a informatiilor despre necesitatea
colectării selective a becurilor economice, a tuburilor
fluorescente, a LED-urilor și a corpurilor de iluminat.
Recolamp a continuat și în 2016 organizarea de
campanii personalizate de informare și conștientizare
pentru a crește notorietatea colectării echipamentelor
de iluminat. În felul acesta, Recolamp este una dintre
cele mai puternice organizații din domeniul reciclării
care își dorește prin acțiunile de marketing și comunicare să crească implicarea și schimbarea mentălității
în ceea ce privește reciclarea.

Responsabilizarea lanțurilor de retail / agenților
economici care introduc pe piață surse de lumină și
motivarea implicării lor în colectarea deșeurilor de la populație;

Informarea și responsabilizarea utilizatorilor profesionali pentru a realiza colectarea selectivă a cantităților
importante de deșeuri provenite de la marii generatori;

Susținerea eforturilor societății civile de conștientizare
privind reciclarea la nivelul utilizatorilor persoane fizice –
obiectiv asumat pe termen mediu și lung;
Sensibilizarea și obținerea contribuției din partea
autorităților centrale și locale pentru a crea o infrastructură
de colectare durabilă și eficientă, fundamentată pe o
legislație corectă și în acord cu realitățile pieței;
Creșterea notorietății generale Recolamp și
obținerea poziției de principală organizație specializată și
implicată în mod complet și activ în problematica
gestionării deșeurilor provenite din echipamente de
iluminat.
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Materialele de comunicare Recolamp
Pliante generale de informare

Ghid pentru colectarea și
reciclarea surselor de
iluminat

Ghid “Alegeți un
iluminat mai bun”

Raport anual de activitate 2015, disponibil pe
site-ul Recolamp: www.recolamp.ro

Pentru toate materialele pe
care le producem, folosim
hârtie reciclată.

3 .2
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Evenimente

Echipa Recolamp a fost prezentă la diverse acţiuni organizate
pentru mediul de afaceri și pentru publicul larg, printre care:

Întâlniri și vizite de lucru cu decidenţi, actori din industrie și reprezentanţi ai mass-media:

Eveniment dedicat colectorilor și reciclatorilor.

Eveniment anual Recolamp
dedicat producatorilor.

Recolamp a invitat la GreenLamp
Reciclare Buzău, cea mai mare
fabrică integrată de tratare a
deșeurilor din echipamente
electrice și electronice (DEEE)
din România și una din cele mai
moderne din Europa, jurnaliști, bloggeri și
parteneri de comunicare.
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Evenimentul de lansare al ghidului “ALEGEȚI UN ILUMINAT MAI BUN!”
În parteneriat cu ARI (Asociația Română de
Iluminat si InfoCons (Asociația Națională
pentru Protecția Consumatorilor) am lansat
Ghidul ALEGETI UN ILUMINAT MAI BUN!
Lansarea a avut loc în cadrul unei conferințe
de presa, pe 25 mai 2016. Materialele de
informare produse au fost distribuite la toate
secțiile de poliție, institutii si autoritati publice
și sunt disponibile și pe site-urile asociațiilor
partenere în acest proiect.

Conferinţe și evenimente de PR la care a luat parte Recolamp:

25 de ani de Protecție a Mediului Înconjurator in România
Forumul industriei de iluminat;
Conferința Economiei Circulare, 12.04.2016
Conferința IPP “Dezvoltarea sustenabila a comunitatilor locale prin selectarea efecienta a deseurilor 27.04.2016
Masa rotundă - WEE legislatia de licentiere, Ministerul de Economie,
20.05.2016
Conferința de economie circulară, Green Group, 31.05.2016
Caravana ECOTIC ianuarie-iunie 2016
Masa rotundă - WEE legislația de licențiere, Ministerul Economiei,
03.06.2016
Cursuri pentru electricieni, în parteneriat cu CNRI
Masa rotundă - OUG 5/2015, Camera Deputaților, Parlamentul României
14.06.2016
Conferința VITACOM, Sinaia, 15.09.2016
“Managementul deșeurilor”, Ministerul Mediului, 22.09.2016
Întâlnirea Colectorilor Recolamp, Bran, 30.09 – 02.10.2016
Forumul Eficiența Energetică, GOVNET, Intercontinental Hotel, 13.10.2016
Zilele BIZ “Ziua CSR”, Novotel Hotel, București, 17.11.2016
Conferința “10 Ani de Membru UE”, Palatul CEC, București, 23.11.2016
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Campanii de informare și colectare Recolamp – exemple:
1. Campanii destinate marilor generatori de deșeuri:
01.04.2016 – 31.05.2016 - campanie de colectare adresată
companiilor de la care colectează deșeuri Recolamp.
Rezultate Campanie:
Colectate/ Nr.

Deșeuri/ Kg

01.04-31.05.2015

42.936

829

01.04-31.05.2016

53.456

983

01.04.2016 – 31.05.2016 - campanie de colectare adresată
companiilor de la care colectează deșeuri Recolamp.
Rezultate Campanie:
Deșeuri/ Kg

Colectate/ Nr.

01.10 - 29.11.2015

42.688

1042

01.10 - 29.11.2016

67.188

1341

1042

2. Campanii destinate populaţiei:
Caravana Naţională, în parteneriat cu Asociația Ecotic,
ianuarie – iunie 2015:
Evenimente în 26 piețe publice, in timpul weekend-urilor, campanii
de colectare a deseurilor cu premii.
Tur ghidat al caravanei, ce include și informaţii despre reciclarea
surselor de iluminat
62.800 copii au vizitat caravana si au participat la cursurile
organizate.
Containerele SIGUREC, în parteneriat cu GreenLamp Buzău

27 Containere pe tot teritoriul țării
În perioada 01.01 – 11.04.2016, au fost colectate peste 717 kg
60.000 materiale de promovare au fost distribuite la toate locațiile
SIGUREC
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Containerele SIGUREC, Campanie Ti s-a ars un bec? Hai la
SIGUREC!
2 locatii SIGUREC, CORA București și AUCHAN Baia Mare
500 premii oferite. La fiecare 5 deșeuri aduse, se caștigă garantat
un kit de curațenie.

3. Campanii destinate segmentului profesional – magazine de echipamente electrice și
electricieni:
Faza I - 17.10.2016 – 31.12.2016 - „Ori de câte ori se arde un bec, reciclează-l și
câștigă GARANTAT premii!”

Premii oferite: 130 Surubelnite profesionale Bosch & 300 nivele profesionale.
Rezultate Campanie:
161 Participanti - magazine din întreaga țară
52 Surubelnite Bosch - 26.000 lămpi colectate
6 Nivele - 1.200 lămpi colectate
Toate premiile au fost reportate pentru următoarea etapă a campaniei,
începută de la 01.01.2017.
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4. Campanii destinate informării populației cu privire la importanța reciclării:

5. Recolamp în presă

Recolamp a desfășurat un program coerent și consistent de comunicare, mesajele sale fiind vizibile în
mediul de afaceri și în rândul publicului său ţintă.
Recolamp în presa anului 2016 – o continuă comunicare în print și on-line, radio și TV.
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4 .1

Venituri din Timbrul Verde
și modalitatea lor de alocare

Asociaţia Recolamp își obţine veniturile exclusiv din contribuţiile de timbru verde ale participanţilor. Astfel,
participanţii declara lunar în Cutia Neagră cantităţile de DEEE puse pe piaţă și depun în contul Recolamp
suma aferentă acestor cantităţi.
Cheltuielile angajate de Recolamp în anul 2016 sunt detaliate mai jos, în tabelul 6

CATEGORIE
Venituri din timbru verde
Venituri financiare din vanzari mijloace fixe
Alte venituri financiare (eg. dobanzi)
Total Venituri

Total cheltuieli
Total cheltuieli administrative

SUMA ( Ron )
6,682,597
41,771
99,167

6,823,535
5,401,671
1,555,817

Servicii Consultanta
Alte servicii (contabilitate, resurse umane, gestionare aplicatie raportare timbru verde)

586,688

Chirii, utilitati, dotare birou, consumabile

114,636

Telecom, internet, curierat
Salarii si asimilate
Auto, deplasari
Protocol
Amortizari
Taxe salariale si cote sociale

Alte taxe, impozite, penalitati

162,150
121,939
323,220
83,058
12,217
0
122,032
1,050

Comisioane bancare

12,155

Pierderi datorate diferentelor de curs valutar

16,672

33

CATEGORIE

SUMA ( Ron )

Total cheltuieli marketing

973,153

Cheltuieli variabile

706,846

Servicii agentie (cercetari de piata, monitorizare media etc)
ATL (online, offline)
PR

Productie materiale informative si promotionale
Organizare conferinte
Evenimente

Cheltuieli fixe marketing
Total cheltuieli operationale

Cheltuieli operationale variabile
Recipienti colectare si paleti, inclusiv intretinere

Colectare DEEE
Transport

Gestionare puncte consolidare
Reciclare

Servicii asistenta logistica, deservire locatii colectare
Cheltuieli operationale fixe
Rezultatul brut al exercitiului financiar
Taxe si impozite

Provizioane constituite
Rezultatul net al exercitiului financiar (dupa provizionare)
Tabel 6 – Venituri din Timbrul Verde

16,591
61,267
92,065
122,236
292,636
122,049
266,307
2,872,701
2,438,500
401,683
789,535
73,933
269,334
506,941
397,073
434,201
1,421,864
4,893
114,407
1,302,564

5
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