
www.recolamp.ro 

Obligații legale privind gestiunea deșeurilor de echipamente de 
iluminat 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Hotel InterContinental 

Protocol de Colaborare din 04.2010 
40 ridicări de deșeuri, total – 2.548 kg  
medie/ ridicare – 64 kg
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LUXTEN București 

Protocol de Colaborare din 02.2008 
230 ridicări de deșeuri, total – 156.348 kg  
medie/ ridicare – 680 kg
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Palatul Parlamentului 

Protocol de Colaborare din 09.2008 
25 ridicări de deșeuri, total – 7.372 kg  
medie/ ridicare – 295 kg
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Ministerul Educației Naționale 

Protocol de Colaborare din 04.2013 
0 ridicări de deșeuri, total – 0 kg 
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REPERE RECOLAMP:

  Organizaț ie non-profit ce asigură transferul de 
responsabilitate al producătorilor cu privire la 
managementul deșeurilor de echipamente de iluminat. 

•  Membri fondatori: General Electric, Philips România, Osram  
România 

•  Număr de participanți: 185 producători români 

•  Țintă de colectare 2017: 45% din media vânzărilor, ultimii 3 ani 

•  Pus pe piață 2016: 8,2 mil. unități echipamente de iluminat 

•  Total venituri 2016: 1.470.000 EUR 

•  Valoare Timbru Verde – principiul european “poluatorul plătește”:  
• 0,85 Lei (+TVA) - cat. 5 b-e;  
• 0,75 Lei (+TVA) – cat 5 a și 5 f 
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REPERE RECOLAMP (2):

• Reciclăm, anual, 42% din totalul deșeurilor de echipamente de 
iluminat raportate în România (conform date ANPM pentru 2014) 

• 658 tone de deșeuri reciclate în 2016 (43% vs. 40% țintă) 

• Peste 12.000 de puncte de colectare deșeuri (B2B & B2C) 
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REPERE RECOLAMP (3): 
- Toate serviciile oferite generatorilor  

de deșeuri sunt gratuite 
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REPERE RECOLAMP (4):
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Sistemul logistic dezvoltat şi operat de Recolamp 
Containere de colectare companii (B2B) 

         Containere industriale pe care Recolamp le pune gratuit la dispoziţia agenţilor economici.
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Tip recipient Utilizare
Dimensiuni      
(L x l x h/ cm)

Capacitate 
(buc.)

Greutate gol 
(kg.)

Pentru colectare 
surse de lumina 
compacte (becuri) 80 x 80 x 114 1000 70
Pentru colectare 
surse de lumina 
liniare (tuburi 
fluorescente) 195 x 80 x 80 1000 150

Container 
metalic
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Sistemul logistic dezvoltat şi operat de Recolamp 
Cutii de carton - colectare companii (B2B) 

Tip recipient Utilizare
Dimensiuni      
(L x l x h/ cm)

Capacitate 
(buc.)

Greutate gol 
(kg.)

Pentru colectare 
surse de lumina 
compacte (becuri) 62 x 40 x 40 100 0.5
Pentru colectare 
surse de lumina 
liniare (tuburi 
fluorescente) 156 x 27 x 27 100 0.5

Cutie carton

 Cutii de carton pe care Recolamp le pune gratuit la dispoziţia agenţilor economici.
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Sistemul logistic dezvoltat şi operat de Recolamp 
Colţul Verde – colectare de la populaţie (B2C) 

www.coltverde.ro  

Colectare becuri, tuburi, 
baterii şi alte DEEE-uri 

Operat în parteneriat cu alte 
asociaţii

Colectare becuri şi tuburi 
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http://www.coltverde.ro/
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Sistemul logistic dezvoltat şi operat de Recolamp 
Colectare şi consolidare 
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Sistemul logistic dezvoltat şi operat de Recolamp 
Sortare şi transport 
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Sistemul logistic dezvoltat şi operat de Recolamp 
Tratare şi reciclare 
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Cine sunt generatorii de deșeuri: 
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1. Producătorii de echipamente electrice și electronice 

2. Retail 

3. Instituții publice 

4. Persoane juridice de orice tip și dimensiune 

5. Persoane fizice 

6. Etc. 
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 Obligaţii legale ale generatorilor de deşeuri: 
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“Deţinătorul de deşeuri” (Legea 211/2011 “producătorul deşeurilor 
sau persoana fizică ori juridică ce se află în posesia acestora”) are 
obligaţia de a: 

✓clasifică, ţine evidenţa şi raporta cantitativ deşeurile predate spre 
valorificare sau eliminare (L.211/2011, art.49); amenda – 15.000-30.000 
RON. 
✓colecta separat cel puţin deşeurile din hârtie, metal, plastic şi sticlă (L.
211/2011, art. 14.1); amenda – 20.000-40.000 RON. 
✓desemna o persoană (angajat sau terţ) care să urmărească circuitul 
deşeurilor (L.211/2011, art. 22.3); amenda –  15.000 – 30.000 RON. 

De asemenea, deţinătorului de deşeuri nu-i sunt permise: 

✓abandonarea deşeurilor (L.211/2011, art. 19.3); amenda – 20.000-40.000 
RON. 
✓eliminarea deşeurilor electrice prin depozitare finală (OUG 5/2015, art. 5);   
amenda – 30.000-40.000 RON
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Obligații ale producătorilor de 

echipamente: 
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1. Îregistrarea în Registrul Producătorilor şi Importatorilor 
de la ANPM. 

2. Îndeplinirea obligaţiilor de gestionare a deşeurilor 
provenite din echipamentele puse pe piaţă, prin finanţarea 
operaţiunilor de colectare, reciclare, conştientizare 
(timbrul verde). 

3. Îndeplinirea ţintelor de colectare şi reciclare și plata 
penalităților pentru neîndeplinirea lor. 

4. Asigurarea că organizaţiile colective îşi îndeplinesc 
obligaţiile. 

5. Raportarea către autorităţi şi către organizaţia colectivă. 
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 Obligaţii legale ale retail-ului:
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1. P r e l u a r e a 1 : 1 ; a m e n d a – 
30.000-40.000 RON 

2. Preluarea 1:0 (spații mai mari de 400 
mp); amenda – 40.000-50.000 RON 

3. Predarea deșeurilor către sistemele 
autorizate de colectare; amenda - 
40.000-50.000 RON 

4. Solicitarea numărului de înregistrare 
d e l a p r o d u c ă t o r i : a m e n d a – 
40.000-50.000 RON 
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 Obligaţii legale ale autorităților locale:
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1. Asigurarea unei rate de colectare de 15% de deșeuri reciclabile; 
amenda – 100 de lei pentru fiecare tonă de gunoi menajer 
neeliminat prin reciclare 

2.  Asigurarea colectării selective de la populație a deșeurilor  
reciclabile, prin creare de puncte de colectare municipale în  
fiecare oraș cu peste 20.000 de locuitori, dar câte unul pentru  
fiecare 50.000 de locuitori; puncte mobile sau campanii de  
colectare periodice : amenda -30.000-40.000 lei; 

3. Interzicerea eliminării DEEE-urilor (deșeuri de echipamente 
electrice și electronice, inclusiv echipamente de iluminat – OUG 
5/2015) sub formă de deșeuri municipale nesortate; amenda – 
30.000 - 40.000lei; 
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AȘA, NU! AȘA, DA! 
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Avem nevoie și de sprijinul dumneavoastră!
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Vă mulţumim!

Roxana Șunică – Director Marketing 
roxana.sunica@recolamp.ro 
0721.369.779 

Sorin Boroş – Director Logistică 
sorin.boros@recolamp.ro 
0721.369.780 

TelVerde 
0800.888.666 

office@recolamp.ro   
www.recolamp.ro 

Asociaţia Recolamp  
Str. Stolnicului, Nr. 6-10, etaj 
3, ap. 10, 
011394 - sect.1, Bucureşti 
tel. (021) 223.02.56 
fax. (021) 223.02.57
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