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 Exemple 

(inclusiv, dar fara a se limita la acestea) 

 Valoare Timbru Verde

(lei fara TVA)/buc

de la 01.01.2020 

1  Echipamente de transfer termic 

1 1.1 Aparate de transfer termic cu masa neta  ≤ 10kg                                   5.00 

2 1.2 aparate de transfer termic cu masa neta intre 10 si 50 kg inclusiv                                 15.00 

3 1.3
aparate de transfer termic cu masa neta intre 50kg si 100kg inclusiv                                 40.00 

4 1.4 aparate de transfer termic cu masa intre 100kg si 150kg inclusiv                                 80.00 

5 1.5

aparate de transfer termic cu masa neta peste 150kg  0,7 lei/kg 

 2 
 Ecrane monitoare şi echipamente care conţin ecrane cu o 

suprafaţă mai mare de 100 cm2 
6 2.1 Monitoare pentru calculatoare                                   3.00 

7 2.2 PC all in one                                   5.00 

8 2.3 Calculatoare portabile laptop, notebook, netbook                                   2.00 

9 2.4 Tablete, eReader                                   0.50 

10 2.5 Televizoare cu diagonala > 32"                                   7.00 

11 2.6 Televizoare cu diagonala ≤ 32"                                   4.00 

12 2.7
Alte echipamente care conţin ecrane cu o suprafaţă mai mare de 100 

cm2 (functia principala redata prin ecran)

jocuri video, rama foto digitala, baby monitor, Infokiosk, panou 

afisaj led  0,7 lei/kg 

3 Lampi

13 3.1 Lampi led becuri/lămpi led                                   0.40 

14 3.2 Alte lampi

lămpi fluorescente drepte, lămpi fluorescente compacte, lămpi 

cu descărcare în gaze de înaltă intensitate - inclusiv lămpi cu 

vapori de sodiu la înaltă presiune şi lămpi cu halogenuri metalice, 

lămpi cu vapori de sodiu la joasă presiune

                                  1.00 

4
Echipamente de mari dimensiuni, având oricare dintre dimensiunile 

externe mai mare de 50 cm

15 4.1 Maşini automate de spălat rufe                                 27.00 

16 4.2
Echipamente de mari dimensiuni cu masa neta

 ≤ 4kg 
                                  2.00 

17 4.3
Echipamente de mari dimensiuni cu masa neta intre 4kg si 10kg 

inclusiv
                                  5.00 

18 4.4
Echipamente de mari dimensiuni cu masa neta intre 10kg si 50kg 

inclusiv
                                12.00 

19 4.5
Echipamente de mari dimensiuni cu masa neta intre 50kg si 100kg 

inclusiv
                                40.00 

20 4.6
Echipamente de mari dimensiuni cu masa neta intre 100kg si 150kg 

inclusiv
                                80.00 

21 4.7 Echipamente de mari dimensiuni cu masa neta peste 150kg  0,7 lei/kg 

22 4.8 Panouri fotovoltaice cu masa neta  ≤ 4kg                                   2.00 

23 4.9 Panouri fotovoltaice cu masa neta intre 4kg si 10kg inclusiv                                   5.00 

24 4.10 Panouri fotovoltaice cu masa neta intre 10kg si 50kg inclusiv                                 12.00 

25 4.11 Panouri fotovoltaice cu masa neta intre 50kg si 100kg inclusiv                                 40.00 

26 4.12 Panouri fotovoltaice cu masa peste 100kg  0,7 lei/kg 

5
Echipamente de mici dimensiuni (nicio dimensiune externă mai 

mare de 50 cm)

27 5.1 cuptoare cu microunde                                   8.00 

28 5.2 aspiratoare cu dimensiuni ≤  50 cm                                   4.00 

29 5.3 aparate foto-video                                   0.50 

30 5.4 Echipamente de mici dimensiuni cu masa neta ≤  0,1kg                                   0.05 

31 5.5 Echipamente de mici dimensiuni cu masa neta ≤  0,2kg                                   0.10 

32 5.6

Echipamente de mici dimensiuni cu masa neta intre 0,2kg si 1kg 

inclusiv                                   0.50 

33 5.7
Echipamente de mici dimensiuni cu masa neta intre 1kg si 2kg inclusiv

                                  1.00 

34 5.8 Echipamente de mici dimensiuni cu masa neta intre 2kg si 4kg inclusiv                                   2.00 

35 5.9
Echipamente de mici dimensiuni cu masa 

neta  intre 4 kg si 20kg
                                  5.00 

6
Echipamente informatice şi de telecomunicaţii de dimensiuni mici, 

nicio dimensiune externă mai mare de 50 cm

36 6.1 Unitati centrale (PC-uri)                                   5.00 

37 6.2 Switch, router                                   1.00 

38 6.3 Videoproiectoare cu dimensiuni ≤  50 cm                                   2.00 

39 6.4 Telefoane celulare                                   0.40 

40 6.5 Telefoane fixe inclusiv walkie-talkie, statii emisie-receptie                                   1.00 

41 6.6
Cartuse cu cerneala (cu contact electric) pentru 

imprimanta/copiatoare 
                                  0.10 

42 6.7 Cartuse de toner (cu contact electric) pentru imprimanta/copiatoare                                   0.55 

43 6.8 Alte IT&C ≤  0,02kg                                   0.01 

 plite electrice, ventilatoare, videoproiectoare cu dimensiuni > 50 

cm,  aspiratoare cu dimensiuni > 50 cm, masini de cusut, UPS-uri, 

uscatoare haine, masini spalat vase, sobe electrice, distribuitoare 

automate bauturi calde, benzi alergare, ATM, echipamente de 

productie, echipamente ventilare, echipamente de pulverizat, de 

imprastiat, de dispersat sau alte operatiuni de tratare a 

substantelor lichide sau gazoase prin alte mijloace, echipamente 

radioterapie, severe, imprimante, multifunctionale, alte ITC

cuţite electrice, ceasuri de mana, aparate ingrijire corporala, 

senzori, detectoare fum, instrumente supraveghere si control, 

jucarii electrice, scule electrice, corpuri iluminat, masini macinat 

cafea, fier calcat, aparate prajit painea, sandwich maker, 

toastere, storcatoare fructe, mixer, blander, cantare,  jucarii 

electrice, console, scule electrice, robot bucatarie, unelte 

electrice şi electronice de mici dimensiuni, plite electrice, scule 

electrice, echipamente de înaltă fidelitate, ventilatoare, 

radiatoare electrice

echipamente print, accesorii calculatoare, calculatoare de 

buzunar, GPS, fax

lazi frigorifice de voiaj, radiatoare electrice cu ulei, dozatoare de 

apa,  frigidere, congelatoare, aparat aer conditionat,  masini de 

gheata, dozator de bere, vitrine frigorifice, pompe caldura, 

distribuitoare automate de sticle sau doze reci sau produse 

solide, chillere  mici

LISTA TIMBRU VERDE ECOTIC



44 6.9 Alte IT&C cu masa neta intre 0,02kg si 0,2kg inclusiv                                   0.10 

45 6.10 Alte IT&C cu masa neta intre 0,2kg si 1kg inclusiv                                   0.50 

46 6.11 Alte IT&C cu masa neta intre 1kg si 2kg inclusiv                                   1.00 

47 6.12 Alte IT&C cu masa neta intre 2kg si 4kg inclusiv                                   2.00 

48 6.13 Alte IT&C cu masa neta intre 4kg si 20kg  si cu  dimensiuni ≤  50 cm                                   5.00 

Nota 1: Conform art.2 din Regulamentul Comisiei Europene 2017/699 de stabilire a unei metodologii comune de calcul a greutății echipamentelor electrice și electronice, se aplică urmatoarea 

definiție:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

,,greutatea EEE" înseamnă greutatea brută (la transport) a tuturor EEE care intră în domeniul de aplicație al Directivei 2012/19/UE, inclusiv a tuturor acesoriilor electrice și electronice, dar cu 

excepția ambalajelor, a bateriilor/acumulatorilor, a instrucțiunilor, a manualelor și a accesoriilor și produselor consumabile neelectrice/electronice;

Nota 2: uneltele industriale fixe de mari dimensiuni sunt excluse începand cu data de 15 august 2018 conform art.5 din OUG/2015                                                                                                                                                                                                                                                   

În aplicarea unei excluderi, se va avea în vedere definiția acestora:                                                                                                                                                                                                                                                                     

"unelte industriale fixe de mari dimensiuni - un ansamblu de mari dimensiuni de maşini, echipamente şi/sau componente care funcţionează împreună pentru o aplicaţie specifică, sunt

instalate şi dezinstalate cu titlu permanent de către profesionişti într-un anumit loc şi utilizate şi întreţinute de profesionişti într-o instalaţie industrială de producţie sau de cercetare şi

dezvoltare."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Ghidul realizat de catre European WEEE Registers Network: https://www.ewrn.org/fileadmin/ewrn/content/documents/161028_EWRN_LSSIT_WEEE2_Guidance_fin.pdf

si RoHS 2 FAQ

echipamente print, accesorii calculatoare, calculatoare de 

buzunar, GPS, fax


