
 

1 
 

Lista de tarife  
pentru preluarea responsabilitatii de gestionare  
a categoriilor DEEE 

 

Categorii Categorii de echipamente 
TARIF 

/ buc. / kg 

1 Echipamente de transfer termic     

1.1 Echipamente de transfer termic ≤ 10kg 

Frigidere, congelatoare, AC, echipamente de 
dezumidificare, pompe de căldură, radiatoare cu 
ulei şi alte echipamente de transfer termic 
utilizând alte fluide decât apa pentru transferul 
termic 

7 - 

1.2 
Echipamente de transfer termic >10kg ≤ 30kg 
(inclusiv AC) 

15 
- 

1.3 
Echipamente de transfer termic >30kg ≤ 50kg 
(inclusiv AC) 

30 
- 

1.4 Echipamente de transfer termic >50kg ≤ 100kg 50 - 

1.5 
Echipamente de transfer termic > 100kg ≤ 
150kg 

70 
- 

1.6 
Echipamente de transfer termic cu greutate 
mai mare de 150 kg 

- 
1.2 

1.7 Distribuitoare automate 
Distribuitoare automate de produse reci de mari 
dimensiuni  

- 
1.2 

 

2 
Ecrane, monitoare si echipamente care 
contin ecrane cu o suprafata mai mare de 
100cm2 

    
 

2.2 Ecrane,Televizoare, Monitoare  ≤ 5 kg 
Ecrane,Televizoare, Monitoare 

6 - 

2.3 Ecrane,Televizoare, Monitoare  >5 kg 9 - 

2.4 Calculatoare portabile  laptopuri 4 - 

2.5 
Calculatoare mici portabile - teblete, rame 
foto, etc < 1 KG / BUC 

Calculatoare mici,calculatoare mici portabile, 
tablete, cadre foto, LCD etc. 

1.5 
- 

2.6 
Echipamente medicale, jocuri si alte 
echipamente mari cu ecran mai mare de 100 
cm2 

  - 1.2 

3 Lampi       

3.1 
Lampi (drepte, compacte, cu descarcare de 
gaze de inalta intensitate, etc) 

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 și lămpi 
cu halogenuri metalice -, lămpi cu vapori de sodiu 
la joasă presiune, LED. 

2 

 
 

- 

3.2 Lampi LED 1 - 

4 
Echipamente de mari dimensiuni, avand 
oricare din dimensiunile externe mai mare 
de 50cm 

    
 

4A.1 Echipamente IT&C de mari dimensiuni  
Unităţi centrale de calculator de mari dimensiuni, 
imprimante de mari dimensiuni, fotocopiatoare, 
automate cu monede de mari dimensiuni 

- 0.8 

4A.2 Echipamente de mari dimensiuni ≤5kg 

Maşini de spălat rufe, uscătoare de haine, maşini 
de spălat vese, maşini de gătit etc 

4 - 

4A.3 Echipamente de mari dimensiuni >5kg≤10kg 7 - 

4A.4 Echipamente de mari dimensiuni >10kg≤50kg 28 - 

4A.5 Echipamente de mari dimensiuni >50kg≤100kg 48 - 

4A.6 Echipamente de mari dimensiuni >100kg - 
0.8 

 

4A.8 Alte echipamente de mari dimensiuni 

Boilere, centrale termice, scule electrice mari, 
sobe electrice, plite electrice, aparate de 
iluminat, echipamente de reproducere a sunetului 
sau imaginilor, echipamente muzicale, aparate de 
tricotat şi ţesut etc. ,  

- 0.8 
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Categorii Categorii de echipamente 
TARIF 

/ buc. / kg 

4A.7 
Echipamente medicale, Distribuitoare 
automate 

Dispozitive medicale de mari dimensiuni, 
instrumente de supraveghere şi control de mari 
dimensiuni, distribuitoare automate de produse şi 
bancnote de mari dimensiuni 

- 1.2 

4.B Panouri fotovoltaice panouri fotovoltaice - 0.8 

5 
Echipamente de mici dimensiuni (nicio 
dimensiune externa mai mare de 50 cm) 

    
 

5.1 Echipamente de mici dimensiuni ≤0.2kg 
Aspiratoare, aparate de curățat covoare, aparate 
de cusut, aparate de iluminat, cuptoare cu 
microunde, echipamente de ventilare, fiare de 
călcat, aparate de prăjit pâine, cuțite electrice, 
fierbătoare de apă, ceasuri deșteptătoare și 
ceasuri de mână, aparate de ras electrice, 
cântare, aparate pentru îngrijirea părului și 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 și electronice, 
echipamente sportive, calculatoare pentru ciclism, 
scufundare, cros, canotaj etc., detectoare de fum, 
regulatoare de căldură, termostate, unelte 
electrice și electronice de mici dimensiuni, 
dispozitive medicale de mici dimensiuni, 
instrumente de supraveghere și control de mici 
dimensiuni, distribuitoare automate de produse de 
mici dimensiuni, echipamente de mici dimensiuni 
cu panouri fotovoltaice integrate. 

0.15 - 

5.2 Echipamente de mici dimensiuni >0.2kg ≤ 1kg 0.75 - 

5.3 Echipamente de mici dimensiuni >1kg ≤ 2kg 1.5 - 

5.4 Echipamente de mici dimensiuni >2kg ≤ 3kg 2.5 - 

5.5 Echipamente de mici dimensiuni >3kg ≤ 5kg 4.5 - 

5.6 Echipamente de mici dimensiuni >5kg - 1.2 

6 
Echipamente informatice si de 
telecomunicatii de dimensiuni mici, nicio 
dimensiune externa mai mare de 50 cm. 

     

6.1 
Echipamente informatice si de telecomunicatii  
≤ 1kg 

Routere, calculatoare de buzunar etc 

0.5 - 

6.2 
Echipamente informatice si de telecomunicatii 
>1kg ≤ 3kg 

1 - 

6.3 
Calculatoare personale, unitati centrale   <10 
kg 

  8 - 

6.4 Echipamente printare ≤ 4kg 
Imprimante, multifunctionale, etc 

4 - 

6.5 Echipamente printare >4kg 7 - 

6.6 Telefoane mobile, gps GPS, telefoane, telefoane mobile  0.75 - 

6.7 Cartuse imprimanta / tonere   1 - 

 


