
Asociatia Eco Lighting Collect

Tipuri de produse (fara a 

se limita la acestea)
 lei/buc lei/kg

1.1 Aparate transfer termic cu greutatea mai mică de 5 kg 3.00

1.2 Aparate transfer termic cu greutatea între 5 kg și 10 kg 5.00

1.3 Aparate transfer termic cu greutatea între 10 kg și 30 kg 13.00

1.4 Aparate transfer termic cu greutatea între 30 kg și 50 kg 17.00

1.5 Aparate transfer termic cu greutatea între 50 kg și 100 kg 39.00

1.6 Aparate transfer termic cu greutatea între 100 kg și 150 kg 82.00

1.7 Aparate transfer termic cu greutatea peste 150 kg 1.00

2.1 Televizoare, monitoare si alte echipamente care contin ecrane 5.00

2.2 Calculatoare portabile (laptop, notebook, netbook) 2.50

2.3 Calculatoare mici portabile (tablete, eReader) 0.90

2.4 PC all in one 5.00

2.5

Alte echipamente care contin ecrane cu o suprafata mai mare de 100 

cm² 1.00

3.1 Lămpi fluorescente drepte 1.00

3.2 Lămpi fluorescente compacte 1.00

3.3

Lămpi cu descarcare in gaze de înaltă intensitate, inclusiv lămpi cu 

vapori de sodiu la înaltă presiune și lămpi cu halogenuri metalice
1.00

3.4 Lămpi cu vapori de sodiu la joasă presiune 1.00

3.5 Lămpi LED 0.40

4.1 Aparate de mari dimensiuni cu greutatea mai mică de 5 kg 3.00

4.2 Aparate de mari dimensiuni cu greutatea între 5 kg și 10 kg 5.00

4.3 Aparate de mari dimensiuni cu greutatea între 10 kg și 30 kg 13.00

4.4 Aparate de mari dimensiuni cu greutatea între 30 kg și 50 kg 17.00

4.5 Aparate de mari dimensiuni cu greutatea între 50 kg și 75 kg 28.00

4.6 Aparate de mari dimensiuni cu greutatea între 75 kg și 100 kg 40.00

4.7 Aparate de mari dimensiuni cu greutatea peste 100 kg 1.00

4.8 Panouri fotovoltaice 0.80

5.1 Echipamente de mici dimensiuni cu greutatea mai mică de 0, 1 kg 0.06

aparataj, senzori, echipamente de 

monitorizare si control, ceasuri, cutite 

electrice, mixere, jucarii, scule 

electrice, fiare de calcat, masini de 

macinat cafea, storcatoare fructe, 

roboti de bucatarie, aparate de 

iluminat, echipamente de pulverizat, 

imprastiat, plite electrice, cuptoare cu 

microunde, echipamente electrice de 

mici dimensiuni

CATEGORIA 2 - Ecrane, monitoare și echipamente care conțin ecrane cu o suprafață mai mare de 100 cm²

CATEGORIA 1 - Echipamente de transfer termic                                                                                                 

frigidere, congelatoare, 

vitrine frigorifice, lazi 

frigorifice, aeroterme, 

convectoare, climatizoare, 

dozatoare, radiatoare 

electrice/cu ulei,aparate aer 

conditionat, pompe de 

caldura, 

CATEGORIA 3 - Lămpi

CATEGORIA 4 - Echipamente de mari dimensiuni, având oricare dintre dimensiunile externe mai mare de 50 cm

plite electrice si alte echipamente 

pt procesarea alimentelor, 

ventilatoare, aspiratoare, masini 

de spalat vase, masini de spalat 

haine, masini de cusut, 

echipamente de productie, 

automate cu monede, 

echipamente de pulverizat, 

imprastiat, dispersat, stantat, 

faltuit, echipamente sportive, 

echipamente de monitorizare si 

control

Categorii de Echipamente Electrice si Electronice Tarife 2021

Anexa 2 la OUG 5/2015

Tarif operare anul 2021

CATEGORIA 5 - Echipamente de mici dimensiuni (nici o dimensiune externă mai mare de 50 cm)



5.2
Echipamente de mici dimensiuni cu greutatea între 0,1 kg și 0,2 kg 0.11

5.3
Echipamente de mici dimensiuni cu greutatea între 0,2 kg și 1 kg 0.40

5.4 Echipamente de mici dimensiuni cu greutatea între 1 kg și 2kg 1.00

5.5
Echipamente de mici dimensiuni cu greutatea între 2 kg și 5 kg 2.00

5.6
Echipamente de mici dimensiuni cu greutatea între 5 kg și 10 kg 5.00

5.7
Echipamente de mici dimensiuni cu greutatea între 10 kg și 15 kg 7.50

5.8
Echipamente de mici dimensiuni cu greutatea între 15 kg și 30 kg 15.00

5.9
Echipamente de mici dimensiuni cu greutatea peste 30 kg 30.00

6.1
Echipamente informatice și de comunicații cu greutatea sub 0.2 kg memory stick, HDD/SDD, POS 0.05

6.2

Echipamente informatice și de comunicații cu greutatea între 0.2 kg  și 

1 kg
0.40

6.3

Echipamente informatice și de comunicații cu greutatea între 1 kg și 2 

kg
1.00

6.4

Echipamente informatice și de comunicații cu greutatea între 2 kg și 5 

kg
2.00

6.5
Echipamente informatice și de comunicații cu greutatea peste 5 kg 5.00

6.6 Cartușe cerneală/toner pentru imprimante/copiatoare 0.60

6.7
Telefoane fixe, telefoane fără fir, stații emisie recepție, walkie-talkie 1.00

6.8 Telefoane mobile 0.40

aparataj, senzori, echipamente de 

monitorizare si control, ceasuri, cutite 

electrice, mixere, jucarii, scule 

electrice, fiare de calcat, masini de 

macinat cafea, storcatoare fructe, 

roboti de bucatarie, aparate de 

iluminat, echipamente de pulverizat, 

imprastiat, plite electrice, cuptoare cu 

microunde, echipamente electrice de 

mici dimensiuni

CATEGORIA 6 - Echipamente informatice și echipamente pentru comunicații electronice de dimensiuni mici, nici o 

dimensiune externă mai mare de 50 cm


