Costurile de colectare, tratare și eliminare DEEE
Denumirea EEE
1. Aparate de uz casnic de mari dimensiuni

a) Aparate frigorifice de mari diemsiuni
b) Frigidere
c) Congelatoare
d) Alte aparate de mari dimensiuni utilizate pentru
refrigerarea, conservarea şi stocarea alimentare
e) Maşini de spălat rufe
f) Uscătoare de rufe
g) Maşini de spălat vase
h) Maşini de gătit
i) Sobe electrice
j) Plite electrice
k) Cuptoare cu microunde
l) Alte aparate de mari dimensiuni utilizate pentru
prepararea sau procesarea de altă natură a alimentelor
m) Aparate electrice de încălzit
n) Radiatoare electrice
o) Alte aparate de mari dimensiuni utilizate pentru
încălzirea camerelor, a paturilor, a scaunelor şi fotoliilor
p) Ventilatoare electrice
q) Aparate de aer condiţionat
r) Alte echipamente de ventilare, de ventilare pentru
evacuare şi de climatizare
r.1) Altele

2. Aparate de uz casnic de mici dimensiuni

a) Aspiratoare
b) Aparate de curăţat covoare
c) Alte aparate de curăţat
d) Aparate utilizate pentru cusut, tricotat, ţesut şi alte
metode de prelucrare a textilelor
e) Fiare de călcat şi alte aparate de călcat, calandrat şi
alte forme de întreţinere a îmbrăcămintei
f) Aparate de prăjit pâine
g) Aparate de prăjit
h) Maşini de măcinat, filtre de cafea şi echipamente de
deschis sau sigilat recipiente sau ambalaje
i) Cuţite electrice
j) Aparate de tuns părul, uscătoare de păr, periuţe de
dinţi, aparate de ras, aparate pentru masaj şi alte aparate
de îngrijire corporală
k) Ceasuri, ceasuri de mână şi echipamente de măsurat,
indicat sau înregistrat timpul
l) Cântare
l.1) Altele

4. Echipamente de larg consum
a) Aparate de radio
b) Televizoare
c) Camere video
d) Aparate video
e) Aparate de înaltă fidelitate
f) Amplificatoare audio
g) Instrumente muzicale

Exemple EEE
Aparate frigorifice mari
Frigidere 1/2 usi
Congelatoare
Geantă frigorifică

Preț net (RON)
[RON/buc]

21,00
21,00
21,00
21,00

Maşini de spălat rufe
Uscătoare de haine
Maşini de spălat vase
Cuptor pe gaz / electric/electronic
Sobe electrice
Plite electrice
Cuptoare cu microunde
Rotisor

8,00
8,00
8,00
8,00
4,00
4,00
4,00
5,00

Aerotermă, Sisteme incălzire infraroșu,
încălzitoare pentru terase
Radiatoare electrice
Convectoare, paturi electrice

4,00

Ventilatoare electrice
AC/Purificator de aer/ Dezumificator
Ventilatoare electrice de dimensiuni
medii
Ventilatoare electrice de dimensiuni mici,
Ventilatoare notebook

4,00
4,00
1,00

Aspiratoare
Aparate de curățat cu aburi
Mașini de curățat zăpada
Mașină de cusut
Fier de călcat

4,00
4,00

0,80

[RON/buc]

3,00
3,00
3,00
1,50
0,80

Aparate de prăjit pâine
Friteuze
Filtru de cafea

0,80
0,80
0,80

Cuţite electrice
Mașină de tuns, epilator, uscător de păr,
periuță de dinți electrică, placă de par

0,80
0,80

Ceasuri

0,50

Cântare
Aparat electric anti-insecte/ antirozătoare /odorizante

0,80
0,80

Aparate de radio
Televizoare/LED/LCD/Plasma/CRT
Camere de supraveghere
DVD/Video player/recorder
Sisteme Hi-fi
Amplificatoare audio, Tunere,Receivere
Chitară electrică, Pian digital, Sintetizator

[RON/buc]

0,00
3,00
0,00
0,80
0,80
0,80
0,80

Denumirea EEE
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b) Frigidere
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d) Alte aparate de mari dimensiuni utilizate pentru
refrigerarea, conservarea şi stocarea alimentare
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Altelede spălat rufe
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m) Aparate electrice de încălzit
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n) Radiatoare electrice
e)
cu vapori
de sodiu
la joasăutilizate
presiune
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Alte aparate
de mari
dimensiuni
pentru
încălzirea camerelor, a paturilor, a scaunelor şi fotoliilor
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Alte
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sau
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p) Ventilatoare electrice
ori
controlatde
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cu excepţia becurilor cu filament
q) Aparate
aer condiţionat
r) Alte echipamente de ventilare, de ventilare pentru
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Unelteşielectrice
şi electronice (cu excepţia
evacuare
de climatizare
uneltelor
r.1) Altele industriale fixe de mari dimensiuni)
a)
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găurit
2. Maşini
Aparate
uz casnic de mici dimensiuni
b)
a) Ferăstraie
Aspiratoare
c)
b) Maşini
Aparatededecusut
curăţat covoare
d)
Echipamente
decurăţat
strunjit, de frezat, de şlefuit, de
c) Alte
aparate de
polizat,de
cu ferăstrăul,
de tăiat,
de forfecat,
de
d) Aparatetăiat
utilizate
pentru cusut,
tricotat,
ţesut şi alte
perforat,
deprelucrare
găurit, de a
ştanţat,
de fălţuit, de îndoit sau
metode de
textilelor
destinate
altor
operaţiuni
de prelucrare
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e) Fiare de
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de întreţinere
a îmbrăcămintei
e)
Dispozitive
pentru
nituit,
pentru
fixat
cu
cuie
sau pentru
f) Aparate de prăjit pâine
înşurubat
extragere a niturilor, cuielor,şuruburilor
g) Aparatesau
de de
prăjit
sau pentru alte utilizări similare
h) Maşini de măcinat, filtre de cafea şi echipamente de
f) Dispozitive pentru sudură, pentru lipit sau pentru utilizări
deschis sau sigilat recipiente sau ambalaje
similare
i) Cuţite electrice
g) Echipamente de pulverizat, de împrăştiat, de dispersat
j) Aparate de tuns părul, uscătoare de păr, periuţe de
sau alte operaţiuni de tratare a substanţelor lichide sau
dinţi, aparate de ras, aparate pentru masaj şi alte aparate
gazoase prin alte mijloace
de îngrijire corporală
h) Unelte de tuns iarba sau pentru alte activităţi de
k) Ceasuri, ceasuri de mână şi echipamente de măsurat,
grădinărit
indicat sau înregistrat timpul
h.1) Altele
l) Cântare
9.
de supraveghere şi control
l.1)Instrumente
Altele
a) Detectoare de fum
b)
de căldură
4. Regulatoare
Echipamente
de larg consum
c)
a) Termostate
Aparate de radio
d) Aparate de măsurat, cântărit sau reglat de uz casnic ori
b) Televizoare
utilizate ca echipamente de laborator
c) Camere video
d) Aparate video
e) Alte instrumente de supraveghere şi control utilizate în
e) Aparate de înaltă fidelitate
instalaţii industriale (de exemplu în panourile de control)
f) Amplificatoare audio
10. Distribuitoare automate
g) Instrumente muzicale
d) Distribuitoare automate de bani

Exemple EEE

Preț net (RON)

Receptor satelit , Proiector (toate
tipurile),
Receptor mari
set-top box, Sound
Aparate frigorifice
Mixer, Cameră foto (analog/digital),
Frigidere 1/2 usi
Cameră video, Aparate radio, GPS
Congelatoare
receptor,
Geantă frigorifică

0,80
[RON/buc]

Microfon,
Maşini de Încărcător
spălat rufebaterii,
Telecomandă,Caști,
Uscătoare de haine Amplificatoare
antenă,
Switch
Maşini de
spălat vase

0,30
8,00
8,00
8,00
[RON/buc]
8,00
0,40
4,00
4,00
0,80
4,00
0,80
5,00
0,80

Cuptor pe gaz / electric/electronic
LED-uri,
Torțe
Sobe electrice
Plite electrice
Lămpi
fluorescente
drepte
Cuptoare
cu microunde
Lămpi
Rotisorfluorescente compacte
Lămpi cu descărcare în gaze de înaltă
intensitate,
lămpi cu infraroșu,
vapori de
Aerotermă, inclusive
Sisteme incălzire
sodiu
la înaltă
presiune
şi lămpi cu
încălzitoare
pentru
terase
halogenuri
Radiatoare metalice
electrice
Lămpi
cu vapori
de sodiu
la joasă
Convectoare,
paturi
electrice
presiune
Alte
materialeelectrice
de iluminat sau
Ventilatoare
echipamente
ori controlat
AC/Purificatorde
dedifuzat
aer/ Dezumificator
lumina, cu excepţia becurilor cu filament
Ventilatoare electrice de dimensiuni
medii
Ventilatoare electrice de dimensiuni mici,
Ventilatoare notebook
Maşini de găurit
Ferăstraie,
Aspiratoarefierastraie circulare
Maşini
Aparatededecusut
curățat cu aburi
Bormasină,
slefuitor
triunghiular, mașini
Mașini de curățat
zăpada
de
tăiat de
gresie/faianța,
taietoare de beton
Mașină
cusut

21,00
21,00
21,00
21,00

4,00
4,00
0,80
4,00
0,80
4,00
4,00
1,00

[RON/buc]
0,80
2,00
[RON/buc]
2,00
3,00
2,00
3,00
2,00
3,00
1,50

Fier de călcat

0,80

Capsator,
de bătut cuie
Aparate demașină
prăjit pâine
Friteuze
Filtru de cafea
Aparate de sudură electrice

2,00
0,80
0,80
0,80
2,00

Cuţite electrice
Pistol de lipit, pompă de aer reîncărcabilă
Mașină de tuns, epilator, uscător de păr,
periuță de dinți electrică, placă de par

0,80
2,00
0,80

Aparat de tuns iarba, suflător frunze
Ceasuri

2,00
0,50

Compresor, Transformator, Laminator
Cântare
Aparat electric anti-insecte/ antiDetectoare
de fum
rozătoare /odorizante
Regulatoare de căldură
Termostate
Aparate de radio
Aparate de măsurat, cântărit sau reglat
Televizoare/LED/LCD/Plasma/CRT
de uz casnic ori utilizate ca echipamente
Camere de supraveghere
de laborator
DVD/Video player/recorder
Sursa de current neintreruptibila
Sisteme Hi-fi
Amplificatoare audio, Tunere,Receivere
Chitară electrică, Pian digital, Sintetizator
Distribuitoare automate de bani

1,00
0,80

[RON/kg]0,80

0,50

0,80
[RON/buc]
0,80
0,00
0,80
3,00
0,00
0,80
0,80
0,80
0,80
[RON/kg]
0,80
0,80

