
ANEXA cu valorile percepute pentru reciclarea DEEE  TIMBRUL VERDE 
Categorii de echipamente electrice şi electronice 

Taxa reciclare 
inclusa in preţ  

(lei ron fara TVA) 
1. Aparate de uz casnic de mari dimensiuni 
• Aparate frigorifice mari 21,9 
• Frigidere 21,9 
• Congelatoare 21,9 
• Alte aparate mari utilizate pentru refrigerarea, conservarea şi păstrarea produselor alimentare 21,9 
• Maşini de spălat rufe 8,40 
• Uscătoare de haine 8,40 
• Maşini de spălat vase 8,40 
• Maşini de gătit electrice si cuptoare electrice 8,40 
• Sobe electrice 4,20 
• Plite electrice 4,20 
• Cuptoare cu microunde 4,20 
• Alte aparate de uz casnic de mari dimensiuni utilizate pentru gătit şi prelucrarea alimentelor 8,40 
• Aparate electrice de încălzit 4,20 
• Radiatoare electrice cu ulei 4,20 
• Radiatoare electrice cu halogen, Radiatoare cu bare de quart 0,84 
• Alte aparate de uz casnic de mari dimensiuni utilizate pentru încălzirea camerelor, a paturilor şi a 

scaunelor şi fotoliilor 4,20 

• ventilatoare electrice cu masa neta peste 5 kg  4,20 
• Ventilatoare electrice cu masa neta sub 5 kg  0,84 
• Aparate de aer condiţionat  4,20 
• Alte echipamente de ventilare, de ventilare pentru evacuare şi de climatizare. 4,20 
• AIte echipamente electrocasnice de mari dimensiuni. 8,40 
2. Aparate de uz casnic de mici dimensiuni 
• Aspiratoare si roboti de bucătărie  4,20 
• Aparate de curăţat covoare  4,20 
• Alte aparate de curăţat de mici dimensiuni 0,84 
• Aparate de cusut, tricotat, ţesut şi alte prelucrări ale textilelor 4,20 
• Fiare de călcat şi alte aparate de călcat, calandrat şi alte forme de întreţinere a îmbrăcămintei 0,84 
• Aparate de prăjit pâine(ex:sandwich maker,toaster) 0,84 
• Friteuze 0,84 

Maşini de măcinat cafea, filtre de cafea şi echipamente de deschis sau sigilat recipiente ori 
ambalaje 0,84 

• Cuţite electrice(ex:felialoare electrice,tocătoare carne) 0,84 
• Aparate de tuns părul, uscătoare de păr, periuţe de dinţi, aparate de ras, aparate pentru masaj şi 

alte aparate de îngrijire corporală 0,84 

• Ceasuri deşteptătoare, ceasuri de mână şi alte echipamente de măsurat, indicat sau înregistrat 
timpul 0,84 

• Cântare 0,84 
• Alte aparate electrocasnice de mici dimensiuni(ex:mixere,blendere,roboti bucătărie,vase de gătit 

electrice.storcatoare fructe,sterilizatoare,termometre electrice) 0,84 

3. Echipamente informatice şi de telecomunicaţii 
3.1. Prelucrare centralizată a datelor  

• Unităţi centrale 4,20 
• Minicalculatoare 4,20 
• lmprimante 4,20 

3.2.Informatică personală:  
• Calculatoare personale (inclusiv unitate centrală, mouse, monitor şi tastatură) 4,20 
• Calculatoare portabile (inclusiv unitate centrală, mouse, monitor şi tastatură) 4,20 
• Calculatoare mici portabile (calculatoare foarte mici, portabile cu ecran sensibil - notebook) 4,20 
• Calculatoare electronice.PDA.PNA, GPS.Cititoare de cod de bare 0,84 
• lmprimante 4,20 
• Fotocopiatoare 4,20 
• Maşini de scris electrice şi electronice, shredere, laminatoare, maşini de numărat si infisicat 

bani, verficatoare si detectoare de valuta. 4,20 

• Calculatoare de buzunar şi de birou nu 
• Alte produce şi echipamente de colectat, stocat, prelucrat, prezentai sau comunicat informaţii 

prin mijloace electronice 4,20 

• Swichuri,Huburi,Routere,Modemuri externe.TV Tunner extern 0,84 
• UPS-uri 4,20 
• Videoproiectoare, Retroprolectoare 4,20 



• Tabla electronica interactiva.Scanere 0,84 
• Echipamente bancare, maşini de numărat bani,verificatoare si detectoare de 

valuta,POS-uri,case de marcat,info chioşcuri,alte echipamente bancare) sub 5 kg 0,84 

• Echipamente bancare, maşini de numărat bani,verificatoare si detectoare de 
valuta,POS-uri,case de marcat. infochioscuri.alte echipamente bancare) peste 5 kg 4,20 

• HDD extern,Webcam,Joystick,mouse,tastatura,stick memorie,ochelari 3d,volane joc,cititoare de 
cârduri de memorie nu 

3.3.Terminale şi sisteme pentru utilizatori:  
• Faxuri 0,84 

Telexuri 0,84 
• Telefoane 0,84 
• Telefoane publice 0,84 
• Telefoane fără fir 0,84 
• Telefoane celulare 0,34 
• Roboţi telefonici 0,84 
• Alte   produse  sau   echipamente   de  transmis   sunete,   imagini   ori   alte   

informaţii prin telecomunicaţie ( ex: centrale telefonice, videointerfoane, interfoane, receivere 
satelit, walkie-talkie) 

0,84 

4. Echipamente de larg consum 
• Aparate de radio, cd playere portabile, mp3 playere portabile nu 
• Televizoare, LCD, CRT si Plasma 3.36 
• Camere video Si foto digitale 0,84 
• Aparate video, DVD, Receptor satelit, home cinema 0,84 
• Combine muzicale si aparate de înaltă fidelitate, boxe active 0,84 
• Amplificatoare audio 0,84 
• instrumente muzicale 0,84 
• Alte produse sau echipamente de înregistrat sau reprodus sunete ori imagini, inclusiv semnale 

sau alte tehnologii de propagare a sunetului ori imaginii, altfel decât prin telecomunicaţii 0,84 

• Detectoare de radar,GPS Receiver,staţii emisie recepţie,rame foto digitale 0,84 
    5.  Echipamente de iluminat 

• Aparate de iluminat pentru lămpi fluorescente, cu excepţia aparatelor casnice de iluminat 0,84 
• Lămpi fluorescente drepte 0,42 
• Lămpi fluorescente compacte 0,42 
• Lămpi cu descărcare in gaze de înalta intensitate, inclusiv lămpi cu vapori de sodiu la înalta 

presiune si lămpi cu halogenuri metalice 0,42 

• Lămpi cu vapori de sodiu la joasa presiune 0,42 
• Alte materiale de iluminat sau echipamente de difuzat ori controlat lumina, cu excepţia becurilor 

cu filament 0.84 

    6.  Unelte electrice si electronice (cu excepţia uneltelor industriale fixe de mari dimensiuni) 
• Maşini de găurit cu masa neta peste 1 kg 2,52 
• Maşini de găurit cu masa neta sub 1 kg 0,84 
• Ferăstraie cu masa neta peste 1 kg 2,52 
• Ferăstraie cu masa neta sub l kg 0,84 
• Maşini de cusut cu masa peste sub 1 kg 2,52 
• Maşini de cusut cu masa neta sub 1 kg 0,84 
• Echipamente de strunjit, de frezat, de şlefuit, de polizat, de tăiat cu ferăstrăul, de tăiat, de 

forfecat, de perforat, de găurit, de stanţat, de faltuit, de indoit sau destinate altor operaţiuni de 
prelucrare a lemnului, metalului sau altor materiale cu masa neta peste 1 kg 

2,52 

• Echipamente de strunjit, de frezat, de şlefuit, de polizat, de tăiat cu ferăstrăul, de tăiat, de 
forfecat, de perforat, de găurit, de stanţat, de faltuit, de îndoit sau destinate altor operaţiuni de 
prelucrare a lemnului, metaluiui sau altor materiale cu masa neta sub 1 kg 

0,84 

• Dispozitive pentru nituit, pentru fixat cu cuie sau pentru insurubat sau de extragere a niturilor, 
cuielor, şuruburilor sau pentru alte utilizări similare cu masa neta peste l kg 2,52 

• Dispozitive pentru nituit, pentru fixat cu cuie sau pentru insurubat sau de extragere a niturilor, 
cuielor, şuruburilor sau pentru alte utilizări similare cu masa neta sub 1 kg 0,84 

• Dispozitive pentru sudura, pentru lipit sau pentru utilizări similare cu masa neta peste 1 kg 2,52 
• Dispozitive pentru sudura, pentru lipit sau pentru utilizări similare cu masa neta sub 1 kg 0,84 
• Echipamente de pulverizat, de imprastiat, de dispersat sau alte operaţiuni de tratare a 

substanţelor lichide sau gazoase prin alte mijloace cu masa neta peste 1 kg 2,52 

• Echipamente de pulverizat, de imprastiat, de dispersat sau alte operaţiuni de tratare a 
substanţelor lichide sau gazoase prin alte mijloace cu masa neta sub 1 kg 0,84 

• Unelte de tuns iarba sau pentru alte activităţi de grădinărit cu masa neta peste 1 kg 2,52 
• Unelte de tuns iarba sau pentru alte activităţi de grădinărit cu masa neta sub 1 kg 0,84 
• Alte unelte electronice cu masa neta peste 1 kg 2,52 



 

• Alte unelte electronice cu masa neta sub 1 kg 0,84 
    7.  Jucării, echipamente sportive si de agrement 

• Trenuri electrice sau maşini de cursa in miniatura 0,84 
• Console portabile de jocuri video 0,84 
• Jocuri video 0,84 
• Calculatoare pentru ciclism, scufundare, cros, canotaj etc. 0,84 
• Echipamente sportive cu componente electrice sau electronice 0,84 

Automate cu monede 4,20 
• AIte tipuri de jucării care au principala funcţie pe baza de curent electric (ex:joc interactiv tip 

laptop pentru copii 1-3 ani) 0,84 

    8.  Dispozitive medicale (cu excepţia tuturor produselor Implantate sau infectate) / Kg 
• Echipamente de radioterapie 0,84 
• Echipamente de cardiologie 0,84 
• Dializoare 0,84 
• Ventilatoare pulmonare 0,84 
• Echipamente de medicina nucleara 0,84 
• Echipamente de laborator pentru diagnosticare in-vitro 0,84 
• Analizoare 0,84 
• Aparate frigorifice 0,84 
• Teste de fecundare 0,84 
• Alte aparate de detectare, prevenire, supraveghere, tratare, alinare a bolilor, rănilor sau 

incapacităţilor 0,84 

    9.  Instrumente de supraveghere si control / Kg 
• Detectoare de fum 0,84 
• Regulatoare de căldura 0,84 
• Termostate 0,81 
• Aparate de măsurat, cântărit sau reglat de uz casnic ori utilizate ca echipamente de 

laboratorfex.umidificatoare electrice,odorizante electrice, aparate electrice contra insectelor) 0,84 

• Alte instrumente de supraveghere si control utilizate in instalaţii industriale (de exemplu in 
panourile de control), Osciloscop, generatoare de semnal(ex:aparatura telecom, echipamente 
de paza si securitate,senzori de mişcare,antene) 

0,84 

   10.  Distribuitoare automate 
• Distribuitoare automate de băuturi calde 8,40 
• Distribuitoare automate de sticle sau doze calde ori reci 8,40 
• Distribuitoare automate de produse solide 8,40 
• Distribuitoare automate de bani 8,40 
• Toate aparatele care furnizează automat o gama larga de produse. 8,40 


