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INTRODUCERE
Anul 2021 a reprezentat o dublă provocare pentru noi. Principala cauză a fost pandemia, care a continuat 
să producă probleme, încetiniri în activitatea de colectare, acces dificil la locațiile generatorilor de deșeuri, 
amânarea unor proiecte de retehnologizare cu potențial de generare de deșeuri. În același timp, a crescut 
și ținta de colectare, de la 45% la 65% din media cantităților puse pe piață în ultimii 3 ani.

La sfârșitul anului 2020, ne propuneam să atingem această țintă ambițioasă. Acum că anul 2021 s-a încheiat, 
suntem fericiți și mândri că am reușit chiar să depășim această țintă, aducându-ne contribuția la ținta de 
țară și la conservarea mediului înconjurător. Fiind specializați în colectarea echipamentelor de iluminat, 
eforturile noastre se îndreaptă în principal spre colectarea deșeurilor din categoria 3 (lămpi), dintre care o 
mare parte sunt deșeuri periculoase, cu conținut de mercur. Ne bucură faptul că am reușit să ne atingem 
ținta de colectare pentru această categorie specială, ceea ce înseamnă o reducere semnificativă a poluării cu 
mercur a solului și apelor, poluare care poate avea consecințe devastatoare asupra sănătății populației.

Pentru aceste realizări trebuie să le mulțumim participanților noștri pentru încrederea și sprijinul pe care 
ni le-au acordat; colectorilor și reciclatorilor noștri, care au depus eforturi substanțiale pentru a-și menține 
serviciile la standarde înalte de calitate, în ciuda vicisitudinilor pandemiei; autorităților publice locale care ne-
au sprijinit în cadrul campaniilor de colectare locale. Remarcăm aici Primăria Târgu Mureș, alături de care 
am desfășurat trei campanii locale în 2021. 
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Mulțumim de asemenea celor care au participat la campaniile noastre 
de colectare, fie ei electricieni, specialiști în iluminat public sau facility 
managers, precum și publicului larg care a adus deșeuri la punctele 
noastre de colectare Colț Verde. 

Nu în ultimul rând, trebuie menționată echipa noastră, care a făcut 
toate acestea posibile într-un an dificil, în care am fost din nou, fizic, la 
distanță unul de celălalt, dar aproape în toate activitățile și proiectele 
noastre.

Pentru anul 2022, sperăm că vom putea lucra din nou împreună, în același spațiu, și că 
relaxarea măsurilor din starea de alertă va impulsiona relansarea economică și, implicit, 
colectarea DEEE. Sperăm să fim cu un pas mai aproape de o țară în care colectarea selectivă 
este un obicei, o normalitate de zi cu zi, contribuind la un mediu mai curat, mai sănătos. 

Noi suntem gata să ne aducem contribuția la acest pas important în 2022 și în toți anii care 
urmează.
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DESPRE 
RECOLAMP

DIN 2007…

MISIUNEA NOASTRĂ

RECOLAMP ESTE MEMBRU EUCOLIGHT

Înființată în 2007 de companiile Tungsram Operations Kft., Ledvance GMBH şi Signify 
România, în calitate de membri fondatori, Asociația Recolamp este una dintre primele 
asociații colective din România care preia responsabilitatea gestionării deșeurilor de la 
producătorii de echipamente electrice și electronice, fiind specializată pe colectarea de 
deșeuri din echipamente de iluminat. Procedura de colaborare este una extrem de simplă 
și presupune doar semnarea unui protocol în baza căruia Recolamp trimite recipiente de 
colectare selectivă speciale, în funcție de cantitatea și de tipul de deșeuri generate. 

Atunci când recipientele sunt pline, în termen de 10 zile, un colector autorizat ridică deșeurile 
și le transportă în condiții de maximă siguranță la instalațiile de reciclare autorizate, unde 
substanțele toxice din deșeuri sunt eliminate controlat, iar componentele reciclabile reintră 
în circuitul de producție.

Preluăm de la producătorii de echipamente electrice și electronice din România 
responsabilitatea privind gestionarea deșeurilor generate de produsele pe care le furnizează 
pe piață și, totodată, creăm premisele pentru reciclarea acestora, în condiții de siguranță, 
atât pentru mediu, cât și pentru sănătatea populației.

Încă de la înființarea sa în anul 2015, Asociația EUCOLIGHT a reprezentat vocea organizațiilor 
din Europa care se ocupă cu gestiunea deșeurilor din echipamente de iluminat în numele 
producătorilor pe care îi reprezintă, fiind, de asemenea, preocupată de implementarea 
principiilor economiei circulare.



CUM A FOST 
2021 PENTRU NOI
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În 2021 s-au împlinit 14 ani de când Recolamp gestionează 
sistemul colectiv pentru colectarea selectivă a deșeurilor din 
echipamentele electrice și electronice în România. Încă de 
la început am încurajat oamenii să păstreze mediul curat 
și sănătos pentru ei și generațiile viitoare prin reducerea 
poluării cu acest tip de deșeuri, în special prin reducerea 
poluării cu mercur din deșeurile provenite din sursele de 
iluminat, care reprezintă principalul domeniu de activitate 
al Asociației.

În tot acest timp, ne-am dezvoltat rețeaua proprie de colectare 
direct de la generatori, am dezvoltat infrastructura și am 
diversificat tipurile de recipiente de colectare disponibile 
atât pentru locațiile tip business, cât și pentru consumatori, 
am dezvoltat campanii de conștientizare și de colectare, 
parteneriate strategice cu instituții și autorități centrale și 
locale și, mai presus de toate, am colectat de la an la an 
mai multe tone de deșeuri.

Astfel, în 2021 am colectat 4.988 de tone de deșeuri electrice 
și electronice, cu 85% mai mult față de 2020, când au fost 
colectate 2.689 de tone. 

A fost un efort considerabil, creșterea țintei minime de 
colectare de la 45% la 65% dovedindu-se o provocare 
semnificativă. Dar am reușit, ceea ce sperăm să se întâmple 
și în anul 2022.
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COLECTAREA 
SEPARATĂ 
A DEEE-urilor
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Pe măsură ce piața continuă să se dezvolte și ciclurile de inovare 
devin din ce în ce mai scurte, înlocuirea echipamentelor de 
înaltă tehnologie accelerează, ceea ce face ca generarea de 
deșeuri din echipamente electrice și electronice să crească.

Pe de altă parte, produsele dezvoltate cu noile tehnologii 
sunt mai fiabile, având o durată mai mare de viață, ceea ce, 
pe termen mediu și lung, va duce la o scădere a cantităților 
DEEE generate. 

Acesta este și unul dintre obiectivele principale ale economiei 
circulare, anume reducerea cantităților de deșeuri generate, 
producătorii având acest lucru în vedere încă din faza de 
proiectare. 

Asociațiile colective, cum este și Recolamp, își aduc propria 
contribuție la această economie circulară prin optimizarea 
colectării separate și reciclării acestor deșeuri.
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CE SUNT DEEE-URILE 
ȘI DE CE LE COLECTĂM SEPARAT?

DEEE este abrevierea pentru deșeuri din echipamente electrice și 
electronice (EEE), iar EEE face referire la orice echipament care se 
conectează la priză, care 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 reutilizabile, în principal metal, sticlă și plastic, sunt recuperate și reintroduse în 
ciclul de producție. În același timp, substanțele periculoase, precum mercurul din becurile economice și 
tuburile fluorescente, sunt tratate în distilatoare speciale și depozitate în condiții de siguranță pentru mediu și 
sănătatea oamenilor.

LA FINALUL DURATEI DE VIAȚĂ, DEȘEURILE DIN 
ACESTE ECHIPAMENTE (DEEE) TREBUIE COLECTATE 
SELECTIV ȘI RECICLATE. 
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CATEGORII DE DEȘEURI GESTIONATE
Asociaţia Recolamp deține Licenţa de Operare pentru gestionarea deşeurilor din echipamente 
electrice şi electronice emisă de Ministerul Mediului pentru categoriile 3.Lămpi, 4. Echipamente 
de mari dimensiuni, 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.

CATEGORIA 3. LĂMPI CATEGORIA 4. ECHIPAMENTE DE MARI DIMENSIUNI

4.1.1 Aparate de iluminat, având oricare dintre dimensiunile externe mai mari de 50 de centimetri 
(aparate de uz profesional și de uz casnic);

4.1.2 Aparate de iluminat, având oricare dintre dimensiunile externe mai mari de 50 de centimetri 
(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 de mari dimensiuni > 50 cm, altele decât aparatele 
de iluminat: 

• maşini de spălat rufe, 
• uscătoare de haine, 
• maşini de spălat veselă, 
• maşini de gătit, 
• sobe electrice, 
• plite, 
• echipamente de reproducere 

a sunetului sau imaginilor, 
• aparate de tricotat şi ţesut, 

• echipamente muzicale cu 
excepţia orgilor instalate în 
lăcaşuri de cult, 

• 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.
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5.1.1 Aparate de iluminat (nicio dimensiune externă mai mare de 50 de centimetri)
• aparate de uz profesional și de uz casnic;

5.1.2 Aparate de iluminat (nicio dimensiune externă mai mare de 50 de centimetri): 
• aparate de uz profesional și de uz casnic cu LED;

5.2/ 5.3/ 5.4/ 5.5 Echipamente de mici dimensiuni altele decât aparatele de iluminat < 50 de centimetri: 

• 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,
• ceasuri de mână, 
• aparate de ras electrice, 
• cântare, 
• aparate pentru îngrijirea 

CATEGORIA 5. ECHIPAMENTE DE MICI DIMENSIUNI

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, 
• 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.



MODUL 
DE FUNCȚIONARE

1. Recolamp calculează Contribuția DEEE raportată la costurile efective de 

colectare, transport, reciclare, logistică și informare, în cadrul unui plan de 

management aprobat de Adunarea Generală și în baza căruia se obține Licența 

de Operare de la Ministerul Mediului. Contribuția este stabilită în funcție 

de tipul echipamentului și reprezintă un element de cost inclus în preţul de 

vânzare al fiecărui echipament electric sau electronic introdus pe piaţa din 

România de către producătorii participanţi ai Recolamp. Această contribuție de 

gestionare a DEEE este evidențiată vizibil pe factura de vânzare a produselor 

EEE, consumatorul final fiind astfel informat asupra acestui cost, respectiv 

asupra faptului că deșeul care va rezulta din echipamentul în cauză trebuie 

colectat separat ca DEEE. 

Notă: Noţiunea „introduse pe piaţă” se referă la acțiunea de vânzare sau 

înstrăinare cu titlu gratuit a echipamentelor electrice și electronice importate/ 

produse ca atare, pentru prima oară în România.

2. Recolamp centralizează datele privind cantitățile puse pe piață de 

participanții săi și calculează țintele de colectare conform formulei definite în 

OUG 5/2005 (în 2021, ținta fiind de 65% din media cantităților puse pe piață 

în 3 ani anteriori). În baza declarațiilor depuse de participanți, se alocă lunar 
cantitățile colectate pentru fiecare participant în parte, pe care aceștia le 

declară la Administrația Fondului pentru Mediu.

Notă: Informațiile privind cantitățile colectate pentru fiecare participant în parte 
se încarcă în Cutia Neagră până în data de 20 a fiecărei luni.

4. 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.

3. Participanții Recolamp - producători EEE - depun o declarație lunară 

privind cantitățile EEE introduse pe piață într-un sistem online securizat, intitulat 

Cutia Neagră. În baza acestor declarații, acestora li se emite de către Recolamp 
factura pentru Contribuţia lunară DEEE. La finalul anului, cantitățile declarate 

și, implicit, Contribuțiile se consolidează într-o Confirmare Anuală, care este 

asumată prin semnare de către fiecare participant în parte.

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.

FLUXURI FINANCIARE ȘI DE INFORMAȚII



PARTENERI DE COLECTARE

Gestionăm și operăm 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 echipamente 
electrice și electronice, colectate selectiv, în maximum 10 zile 
lucrătoare de la notificare, din orice locaţie din ţară. În 2021 existau 
peste 16.000 de locații de colectare Recolamp.

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: minimum 
20 de kilograme, pentru deşeurile din surse de lumină și 50 de 
kilograme, pentru deșeurile din corpuri de iluminat și alte DEEE-uri.

În 2021, în ciuda pandemiei, activitatea de colectare a continuat, 
deși limitată de probleme precum restricții de acces la anumite 
locații, închiderea altor locații sau amânarea proiectelor de 
retehnologizare cu potențial de a genera cantități semnificative 
de deșeuri. Trăgând linie, putem spune că, în cifre, anul 2021 a 
reprezentat pentru Recolamp o performanță, din toate punctele 
de vedere. Printre dovezi se numără: cele peste 7.000 de comenzi 
de ridicare și transport de deșeuri, depășirea pragului de 16.000 
de locații în rețeaua de colectare, dotate cu peste 27.000 de 
recipiente de colectare, și mai mult de 2.200 de containere 
metalice distribuite în țară pentru colectare și transport deșeuri.

Recolamp a preluat responsabilitatea a 308 producători de EEE, 
îndeplinindu-le ținta de colectare anuală prin parteneriate cu 59 
de colectori activi autorizați și reciclatori.

7.000 16.000 27.000 2.200
DE COMEZI DE LOCAȚII DE RECIPIENTE DE 

COLECTARE
DE CONTAINERE 

METALICE



RECIPIENTE DE COLECTARE 
Recolamp pune la dispoziţie, în mod 
gratuit, generatorilor de deşeuri, atât 

companii private şi instituții publice, cât 
și publicului larg, 6 tipuri de  recipiente 
de colectare standardizate, în baza unui 

protocol de colaborare.

PRELUARE ȘI TRANSPORT 
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.

ASISTENȚĂ ȘI CONSULTANȚĂ
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.

PRETRATARE ȘI VALORIFICARE 
Recolamp asigură servicii de pretratare 
a deşeurilor pentru dezmembrare sau 
transport extern în vederea reciclării, 

în baza contractelor de prestări servicii 
încheiate cu operatori autorizaţi.

RECIPIENTE 
DE COLECTARE

Oferim 
servicii gratuite 
de colectare 
și reciclare.



Tu aduci deșeurile 
la punctele de colectare

Ne ocupăm noi 
de restul!



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

În anumite locații, mai ales în cele de tip 
retail, s-au dezvoltat puncte de colectare 
integrate, pentru mai multe fluxuri de 
deșeuri, în care Recolamp a integrat propriul 
stand de colectare pentru deșeuri din 
categoriile 3 și 5.

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

RECIPIENTE DE COLECTARE 
CARTON/ PLASTIC
CUTIILE DIN CARTON sunt recipientele cele 
mai frecvent folosite, fiind ușor de manipulat 
și depozitat, singurul inconvenient fiind acela 
că nu pot fi depozitate în aer liber. Recolamp 
a distribuit în 2021 aproape 12.000 de astfel 
de cutii de colectare din carton către locațiile 
de colectare mici și medii. 

Pentru acele locații în care nu există 
posibilitatea depozitării recipientelor de 
colectare în interior, ferite de vreme rea, 
Recolamp oferă o alternativă reprezentată de 
recipiente de colectare din plastic. 



TRANSFORMAREA 
RECICLĂRII ÎN OBICEI 
CONTINUĂ



A spus chiar Violeta Cazan, Marketing Associate la Recolamp, într-un interviu pentru 
Ecologic. În acest sens, obiectivul nostru este să transformăm reciclarea într-un obicei 
recurent, poate chiar monoton.

Astfel, nu numai că putem să reintroducem în circuit cât mai multă materie primă, dar 
protejăm și mediul înconjurător de eventualele dezastre ce ar putea avea loc. Vedem cum 
planeta noastră se schimbă de la an la an, iar noi avem datoria de a avea grijă de ea.

O mare parte din activitatea 
noastrã depinde de initiative personale.,

Am reușit ca numărul de protocoale de colaborare pentru colectare de deșeuri electrice 
și electronice pe care le-am încheiat cu primăriile să fie de aproximativ 1000. În cadrul 
campaniilor noastre de colectare desfășurate în județele Mureș, Neamț, Giurgiu și Galați am 
reușit să colectăm peste 105 tone deșeuri. 

Legea privind reciclarea DEEE-urilor există încă din anul 2005, dar ea nu se aplică peste tot. 
Noi facem tot posibilul pentru a recolta cât mai multe deșeuri, însă numărul de modele de 
bune practici din România nu este suficient. Vom începe noi proiecte care vor avea drept 
scop îndreptarea atenției publice către un mediu mai curat. 

DIRECȚII 
DE COMUNICARE “



A noua ediție a campaniei tradiționale 
Recolamp, Campania Electricienilor, s-a 
desfășurat în condiții atipice în 2021. Cu toate 
acestea, electricienii care au acces la deșeuri 
din echipamente electrice și electronice au 
participat în număr mare. 

În acest sens, au participat 180 de magazine 
de electrice și electronice prin aducerea la 
punctele de colectare a peste 30 de tone 
de deșeuri. Recolamp a acordat peste 
400 de premii, oferindu-le 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 Bosch.

Din dorința de a facilita procesul de colectare 
selectivă, dar și pentru că știm că românii 
au mereu câte ceva de făcut, ne-am extins 
strategic rețeaua punctelor de colectare în 
magazinele Hornbach. 

Astfel, pentru fiecare 7 becuri arse, 
participanții la campanie au fost premiați cu 
tichete de cumpărături.

CAMPANII 
DE COLECTARE 
SELECTIVĂ

CAMPANIA ELECTRICIENILOR CAMPANIA „Când te duci la 
Hornbach, ia și becurile arse cu 
tine!”
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Erou poate fi oricine. Condiția? Prin fapte mici, dar însemnate, aducem un 
impact pozitiv în lumea în care trăim. Mottoul campaniei a fost:

Scopul campaniei a fost sublinierea impactului major pe care îl putem avea 
atunci când fiecare face o mică parte. Într-un final, am descoperit că nu este 
atât de greu să fii erou.

CAMPANII 
LOCALE 
DE EDUCARE 
ȘI CONȘTIENTIZARE

PROIECTUL „HEROES”

dacă s-a ars, adu-l la
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A fost o perioadă dificilă, așa că de ce să nu avem măcar un final frumos? Campania „Planeta 21” 
vorbește despre gesturile 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 am continuat să îl avem, 

inclusiv în 2021. Cu energie și cu multe becuri reciclate!

Această campanie este 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. 

-- Bebe Cotimanis

PLANETA ‘21
pentru

CAMPANIA “PLANETA 21”

Poate ca zilele noastre ar fi ceva mai bune daca am alege altfel 
în fiecare zi. Mai bine. Mai responsabil. Mai... cu grija pentru planeta, 
pentru aici. Adu-l ars la Recolamp! Pentru Planeta 21!

adu-l ars la



#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 durabilă este un stil de viață pe care fiecare dintre 
noi îl putem adopta.

În fiecare an, începând cu 1970, pe 22 aprilie sărbătorim împreună 
Ziua Internațională a Pământului, una dintre cele mai respectate 
zile civice din lume. A pornit ca o mișcare pentru a proteja mediul 
înconjurător față de schimbările climatice și alte provocări cu 
care viața pe planetă se confruntă în aceste timpuri. Poluarea, 
defrișările și încălzirea globală sunt doar câteva dintre problemele 
care reprezintă o amenințare pentru natură.

Importanța pe care o are un mediu sănătos și curat asupra calității 
vieții noastre și a generațiilor viitoare nu este o temă de dezbătut 
doar o dată pe an. 

Noi, la Recolamp, sărbătorim Ziua Internațională a Pământului în 
fiecare zi prin colectarea selectivă a DEEE-urilor, prin reciclare 
și prin toate inițiativele pe care le demarăm constant pentru a ne 
bucura de o viață cât mai sănătoasă și de a menține #Planeta21 
cât mai curată. 

Anul acesta, tema este:

ACȚIUNI 
DE RESPONSABILIZARE

Restaurați-ne Pământul!PODCAST RECOLAMP

ZIUA INTERNAȚIONALĂ A PĂMÂNTULUI!
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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.

ORA PĂMÂNTULUI

ZIUA PLANETEI ’21

Planeta ’21 este campania Recolamp dedicată colectării selective 
a deșeurilor din echipamente de iluminat, adică a becurilor. 
#ZiuaPlanetei21 are scopul de a oferi informații importante celor 
mici despre colectarea selectivă și reciclarea becurilor arse.

În fiecare zi de 21 a lunii, copiii au contribuit cu idei despre 
cum putem proteja planeta prin intermediul colectării selective a 
deșeurilor din echipamente de iluminat. Alături de noi au fost și 
SuperEroii Itsy Bitsy, iar cei mici au câștigat și premii. #ZiuaPlanetei21



VENITURI DIN 
CONTRIBUȚIA DEEE
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Venituri din CONTRIBUȚIA DEEE: 

Venituri financiare din vânzări mijloace fixe:       

Alte venituri financiare (eg. dobânzi):           

Total venituri : 

Total cheltuieli :       

Total cheltuieli administrative:    

Total cheltuieli de marketing : 

Total cheltuieli operaționale: 

Rezultat brut exercițiu financiar: 

Provizioane: 

Rezultat net exercițiu : 

13,646.701 lei

0 lei

304,570 lei

13,951.271 lei

13,990.710

1,945.595 lei

914, 831 lei

11,130.284 lei

-39, 439 lei

96,204 lei

 -135, 644 lei

CONTRIBUȚIA 
DEEE 2021
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Oricine poate fi un erou. Trebuie doar să îți dorești să faci lumea un loc mai bun. Recolamp 
își propune să conducă această mișcare, a economiei circulare, doar dintr-un singur motiv: 
dragostea față de mediu.

Mulțumim celor care, prin responsabilitatea de care dau dovadă în fiecare zi, 
ni se alătură pe această cale.

Pe curand!
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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*
facebook.com/Recolamp  //  instagram.com/Recolamp  //  linkedin.com/Recolamp  //  youtube.com/@Asociatia Recolamp

ASOCIAȚIA RECOLAMP 

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, având ca scop susținerea 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


