Asociația Recolamp susține ghidul destinat populației "Alegeți un iluminat mai bun!"

București, 30 mai 2016 – Asociația Recolamp, organizație non-profit fondată de
General Electric, Osram România și Philips România, susține proiectul „Alegeți un
iluminat mai bun - Ghidul pentru achiziția surselor de iluminat”. Materialul a fost
lansat în parteneriat cu "Asociația Română pentru Iluminat" (A.R.I.), organizație
profesională fondată în martie 2014 de către producători de echipamente de iluminat
și specialiști în domeniul iluminatului și al iluminării, și cu Asociația InfoCons.
Ghidul oferă informații utile și foarte explicite cu privire la multe aspecte pe care
cumpărătorul trebuie să le aibă în vedere pentru a cumpăra în totală cunoștință de cauză o
sursă de lumină: tipurile de becuri existente - formă și dulie; consum tehnologie nouă
versus consum bec cu incandescență; durata de viață; timpul de aprindere; redarea
culorilor; lumină caldă versus lumină rece; necesitatea colectării separate și a reciclării
surselor de lumină; eficiența energetică, etc.
"Asociația Recolamp este partener în pregătirea și lansarea Ghidului A.R.I. pentru că
industria de iluminat din România începe să aibă o voce coerentă. Membrii fondatori
A.R.I. sunt și participanți ai Recolamp, companii responsabile cu privire la gestiunea
deșeurilor de echipamente de iluminat. Prin urmare, includerea în ghid a informațiilor
privind reciclarea și Timbrul Verde întregesc campania de informare demarată de
producătorii de echipamente de iluminat." Roxana Șunică, Director Marketing Asociația
Recolamp.
"Materialul pe care îl prezentăm încearcă să facă “lumină“ în modul în care ne alegem
becul de pe raftul magazinelor. Scopul Ghidului vizează îmbunătăţirea gradului de
cunoaştere privind opțiunile cele mai potrivite pentru fiecare dintre noi, cu privire la
sursele de lumină" a declarat Dan Vătăjelu, Președinte A.R.I.
"Asociația InfoCons salută și susține acest demers! Un astfel de ghid era de mult timp
necesar pe piața din România. Întotdeauna informarea corectă este cea care îi protejează
atât pe consumatori, cât și pe vânzători deopotrivă. Citirea informațiilor de pe etichetă de
către consumator este esențială, iar în cazul în care acesta nu este mulțumit poate suna la:
021.9551 numărul protecției consumatorilor" a adăugat Sorin Mierlea, Președinte
InfoCons.
Într-o primă etapă vor fi tipărite 8.000 de afișe ce vor fi distribuite cu ajutorul InfoCons
către toate autoritățile locale. Aceștia le vor expune în zonele de lucru cu publicul. Apoi,
materialul va fi oferit retailerilor care îl pot utiliza pentru informarea clienților lor.
"În 2015, Recolamp a colectat și reciclat 658 de tone deșeuri din surse și corpuri de
iluminat în numele celor 185 de producători pe care îi reprezintă. Cantitatea de deșeuri

gestionată a reprezentat 43% din ceea ce au pus pe piață aceștia" a mai precizat
reprezentanta Recolamp.
În 2016, România trebuie să îndeplinească o țintă de colectare de 40% din media vânzărilor
din ultimii 3 ani. Potrivit celor mai recente date estimative pentru 2013 publicate de
autoritățile de mediu pe site-ul Agenției Naționale pentru Protecția Mediului
(http://www.anpm.ro/documents/12220/2023847/Informatii+privind+gestionarea+deseuril
or+de+echipamente+electrice+si+electronice+%28DEEE%29+24.10.2014.pdf/4d15d74f3429-4b00-9a13-c02a83d7fa64), în țara noastră s-au vândut 6.317 tone de echipamente de
iluminat și au fost colectate 599 tone. Din vânzări, producătorii Recolamp au o cotă de
piața de 20%, dar au asigurat managementul pentru 80% din întreaga cantitate gestionată la
nivel național.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să o contactați pe:

Roxana Șunică,
Director Marketing Asociația Recolamp
0721.369.779
roxana.sunica@recolamp.ro
Despre Asociația Recolamp:
Asociația Recolamp este o organizaţie non-profit înfiinţată în septembrie 2007, ce are ca membri fondatori
companiile: General Electric Hungary Kft., Osram România şi Philips România. 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. Până în prezent, în cei
peste 8 ani de activitate, Recolamp a colectat și reciclat peste 3.000 de tone de echipamente de iluminat.
Mai multe informații pot fi găsite pe site-ul Asociației – www.recolamp.ro – sau la numărul de telefon 0800888.666, care poate fi apelat gratuit pentru a solicita recipiente de colectare sau ridicarea deșeurilor colectate.
Despre Asociația Română pentru Iluminat:
"Asociația Română pentru Iluminat" (A.R.I.) este o organizație profesională fondată în martie 2014 de către
producători de echipamente de iluminat și specialiști în domeniul iluminatului și al iluminării, fiind o
organizație independentă, non-guvernamentală, apolitică și non-profit. Asociația își asumă responsabilitatea
pe termen lung pentru crearea unui mediu luminos mai bun. Are ca beneficiari oamenii și creează premisele
creșterii nivelului de sănătate, reducerii afecțiunilor de vedere, creșterii productivității muncii și salvării de
vieți.
Pentru mai multe detalii privind activitatea A.R.I. vizitați: www.ari-iluminat.ro.
Despre Asociația InfoCons:
InfoCons (www.infocons.ro), unica organizație din România cu drepturi depline în "Consumers
International", este o asociație de consumatori neguvernamentală, reprezentativă, de drept privat, fără scop
lucrativ, cu patrimoniu distinct și indivizibil, independentă, întemeiată pe principii democratice, ce apără
drepturile consumatorilor – membră fondatoare a Federației Asociațiilor de Consumatori.
Fii informat! Ia atitudine! Cunoaște-ți drepturile și exercită-le apelând 021.9615!*
*Număr de telefon apelabil din orice rețea fixă sau mobilă cu tarif normal în rețeaua Telekom.

