
Costurile colectării, tratării și eliminării în condiții de protecție a mediului a deșeurilor EEE, defalcate pe 
categorii de echipamente, denumite generic “Timbrul verde”, practicate de ETA2U și incluse în prețul de 
vânzare al mărfii in anul 2019 

 
Categorie 
EEE (cf. 
Anexa 2 

OUG 
5/2015) 

Denumire EEE 

 [RON/kg] 
 

Tarif 2019 
fara TVA/cu 

TVA 

 [RON/buc] 
 

Tarif 2019 
fara TVA/cu 

TVA 

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

2 
Calculatoare mici, calculatoare mici portabile, cadre foto LCD etc. - 0,65 / 0,77 

Ecrane, televizoare, monitoare - 6 / 7,14 

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

         4 

Echipamente de reproducere a sunetului sau imaginilor, echipamente 
muzicale cu excepţia orgilor instalate în lăcaşuri de cult 

- 6 / 7,14 

Unităţi centrale de calculator de mari dimensiuni, imprimante de mari 
dimensiuni, fotocopiatoare 

0,66 / 0,78 - 

Instrumente de supraveghere şi control de mari dimensiuni 0,71 / 0,84 - 

Categoria 5 Echipamente de mici dimensiuni (nici o dimensiune externa mai mare de 50 cm) 

         5 

Ceasuri deşteptătoare şi ceasuri de mână,  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 şi electronice, echipamente sportive, calculatoare pentru 
ciclism, scufundare, cros, canotaj etc., detectoare de fum, regulatoare de 
căldură, termostate etc. 

- 1 / 1,19 

Unelte electrice şi electronice de mici dimensiuni, instrumente de 
supraveghere şi control de mici dimensiuni 

- 2,5 / 2,98 

Categoria 6 
Echipamente informatice si de telecomunicatii de dimensiuni mici, nici o dimensiune externa mai mare de 
50 cm 

6 

GPS, telefoane, routere, telefoane mobile, calculatoare de buzunar etc. - 0,6 / 0,71 

Calculatoare personale - 5 / 5,95 

Imprimante - 7 / 8,33 

 
ETA2U SRL este înregistrată la Agenția Națională pentru Protecția Mediului, în Registrul producătorilor ce 
furnizează echipamente electrice și electronice, cu numărul de înregistrare: RO-2017-10-EEE-0356-IV.  

 


