
Costurile colectării, tratării şi eliminării în condiţii de protecţie a mediului a deseurilor EEE, defalcate 
pe categorii de echipamente, denumite generic “Timbrul Verde”, practicate de ETA2U și incluse în 

prețul de vânzare al mărfii: 
 

Cat. 
EEE 

Denumirea EEE  
Categories of electrical and 

electronic equipment  

Timbru 
verde 

net 

Timbru 
verde 
(TVA 

inclus) 

3 

Echipamente informatice şi 
echipamente pentru 
comunicaţii electronice 

3. IT and telecommunications 
equipment 

 
RON/buc. RON/buc. 

3.b 
Sisteme de procesare a datelor 
de mare capacitate 

Mainframes 
5 5.95 

3.d 
Calculatoare personale, inclusiv 
unitate centrală, mouse, 
monitor şi tastatură 

Personal computers (CPU, 
mouse, screen and keyboard 
included) 

5 5.95 

3.e 
Calculatoare portabile, inclusiv 
unitate centrală, mouse, 
monitor şi tastatură 

Laptop computers (CPU, 
mouse, screen and keyboard 
included) 

4 4.76 

3.f Calculatoare mici portabile Notebook computers 2,3 2.74 

3.h Imprimante Printer units 5 5.95 

3.h1 Altele Others 5 5.95 

3.l 

Alte produse şi echipamente de 
colectare, stocare, prelucrare, 
prezentare sau comunicare a 
informaţiilor prin mijloace 
electronice 

and other products and 
equipment for the collection, 
storage, processing, 
presentation or communication 
of information by electronic 
means 

1 1.19 

3.t 

Alte produse sau echipamente 
pentru transmisia de sunete, 
imagini sau alte informaţii prin 
comunicaţii electronice 

Other products or equipment of 
transmitting sound, images or 
other information by 
telecommunications 

0,8 0.95 

3t1  Altele Others 0,6 0.71 

4 
Aparate electrice de consum 
şi panouri fotovoltaice 

4. Consumer equipment and 
photovoltaic panels 

  

4.b Televizoare Television sets 4 4.76 

4.h 

Alte produse sau echipamente 
destinate înregistrării sau 
reproducerii sunetelor sau 
imaginilor, inclusiv semnale sau 
alte tehnologii de propagare a 
sunetului sau imaginii, altfel 
decât prin telecomunicaţii 

Other products or equipment for 
the purpose of recording or 
reproducing sound or images, 
including signals or other 
technologies for the distribution of 
sound and image than by 
telecommunications 

1 1.19 

 4.i.1 Altele Others 0,6 0.71 

 
 

ETA2U SRL este înregistrată la Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, în Registrul producatorilor ce 

furnizează echipamente electrice şi electronice, cu numărul de înregistrare: RO-2017-10-EEE-0356-IV. 


