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Anexa nr. 1 
 
 
 
Lista cu tarife de preluare a responsabilității de gestionare a DEEE, pe categorie,  
conf. Directivei UE nr. 2012/19 si OUG 5/2015. 
 
 
An 2020 
 

Categorie Echipamente electrice si electronice Tarif mediu 

(cf. OUG 5/2015)  - exemplificativ - Greutate produs (kg) (f. TVA) 
lei/buc 

(cu TVA) 
lei/buc 

1.  Echipa-
mente de 
transfer  
termic 

Frigidere, congelatoare, sertare 
frigorifice, distribuitoare automate de 
produse reci, echipamente de aer 
condiţionat, echipamente de 
dezumidificare, pompe de căldură, 
radiatoare cu ulei şi alte echipamente 
de transfer termic utilizând alte fluide 
decât apa pentru transferul termic 

Aparate de transfer termic cu 
masa neta intre 4- 10 kg 7 8,33 

Aparate de transfer termic cu 
masa neta intre 10-35 kg 10 11,90 

Aparate de transfer termic cu 
masa neta intre 35-50 kg 30 35,70 

Aparate de transfer termic cu 
masa neta intre 50-80 kg 43 51,17 

Aparate de transfer termic cu 
masa neta intre 80-100 kg 66 78,54 

Aparate de transfer termic cu 
masa neta intre 100- 150 kg 90 107,10 

2.  Ecrane, 
monitoare si 
echipamente 
care contin 
ecrane cu o 
suprafata  
mai mare de 
100 cm 2 

Ecrane, televizoare, cadre foto LCD, 
monitoare, calculatoare portabile, 
calculatoare mici portabile, PC 
complet 

Ecrane si echipamente cu ecrane 
sub 1 kg  1 1,19 

Ecrane si echipamente cu ecrane 
cu masa neta intre 1-2 kg  1,5 1,79 

Ecrane si echipamente cu ecrane 
cu masa neta intre 2-4 kg  3 3,57 

Ecrane si echipamente cu ecrane 
cu masa neta intre 4-8 kg  5,5 6,55 

Ecrane si echipamente cu ecrane 
cu masa neta intre 8-15 kg  8 9,52 

3.  Lampi 

Lămpi fluorescente drepte, lămpi fluorescente compacte, lămpi 
fluorescente, lămpi cu descărcare în gaze de înaltă intensitate - inclusiv 
lămpi cu vapori de sodiu la înaltă presiune şi lămpi cu halogenuri 
metalice - lămpi cu vapori de sodiu la joasă presiune, LED 

1,5 1,79 

Echipamente de iluminat de tip LED, banda, etc  0,5 0,60 

Maşini de spălat rufe, uscătoare de 
haine, maşini de spălat veselă, 

Echip. de mari dimensiuni cu 
masa neta sub 4 kg 3 3,57 
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Categorie Echipamente electrice si electronice Tarif mediu 

(cf. OUG 5/2015)  - exemplificativ - Greutate produs (kg) (f. TVA) 
lei/buc 

(cu TVA) 
lei/buc 

4.  Echipa-
mente de mari 
dimensiuni  

maşini de gătit, sobe electrice, plite 
electrice, aparate de iluminat, 
echipamente de reproducere a 
sunetului sau imaginilor, echipamente 
muzicale cu excepţia orgilor instalate 
în lăcaşuri de cult, aparate de tricotat 
şi ţesut, 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, panouri fotovoltaice 

Echip. de mari dimensiuni cu 
masa neta intre 4-10 kg 6 7,14 

Echip. de mari dimensiuni cu 
masa neta intre 10-30 kg 12 14,28 

Echip. de mari dimensiuni cu 
masa neta intre 30-60kg 25 29,75 

Echip. de mari dimensiuni cu 
masa neta peste 60 kg 50 59,50 

5.  Echipa-
mente de mici 
dimensiuni  

Aspiratoare, aparate de curăţat 
covoare, aparate de cusut, aparate 
de iluminat, cuptoare cu microunde, 
echipamente de ventilare, fiare de 
călcat, aparate de prăjit pâine, cuţite 
electrice, fierbătoare de apă, ceasuri 
deşteptătoare şi ceasuri de mână, 
aparate de ras electrice, cântare, 
aparate pentru îngrijirea 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 etc., 
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, 
echipamente de mici dimensiuni cu 
panouri fotovoltaice integrate 

Echip. de mici dimensiuni cu 
masa neta sub 1 kg 0,5 0,60 

Echip. de mici dimensiuni cu 
masa neta intre 1-2 kg 1,5 1,79 

Echip. de mici dimensiuni cu 
masa neta intre 2-4 kg 3 3,57 

Echip. de mici dimensiuni cu 
masa neta intre 4-6 kg 4,5 5,36 

Echip. de mici dimensiuni cu 
masa neta intre 6-8 kg 5,5 6,55 

Echip. de mici dimensiuni cu 
masa neta intre 8-15 kg 10,5 12,50 

Echip. de mici dimensiuni cu 
masa neta peste 15 kg 15 17,85 

6.  Echipamen-
te informatice  
si echip. pentru 
comunicatii 
electronice de 
mici dimens., 
nicio dimens. 
externa mai 
mare de 50 cm 

Telefoane mobile, GPS, calculatoare 
de buzunar, routere, calculatoare 
personale, imprimante, telefoane 

Echip. IT&C cu masa neta sub 1 
kg 0,5 0,60 

Echip. IT&C cu masa neta intre 1-
2 kg 1,5 1,79 

Echip. IT&C cu masa neta intre 2-
4 kg 2 2,38 

Echip. IT&C cu masa neta peste 4 
kg 6 7,14 
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