
 
 

ANEXA 1 

TARIFE SC SAFE WASTE D.E.E.E. SRL 
 

Categorie EEE conform Anexa 2 din OUG 5/2015 

Valoare taxa 

gestionare 

Lei/Kg Lei/buc 

1. Echipamente de transfer termic 

1.1 Echipamente de transfer termic cu greutatea până la 10 kg inclusiv (frigidere, lăzi frigorifice, 

pompe de căldură, congelatoare, vitrine frigorifice, radiatoare, dozatoare apă etc) 
 6 

1.2 Echipamente de transfer termic cu greutatea intre 10 kg si 60 kg inclusiv (frigidere, lăzi 

frigorifice, pompe de căldură, congelatoare, vitrine frigorifice, radiatoare, dozatoare apă etc) 
      20 

1.3 Echipamente de transfer termic cu greutatea între 60 kg și 150 kg inclusiv (frigidere, lăzi 

frigorifice, pompe de căldură, congelatoare, vitrine frigorifice, radiatoare, dozatoare apă, AC etc) 
 55 

1.4 Echipamente de transfer termic cu greutatea între 150 kg și 500 kg inclusiv (frigidere, lăzi 

frigorifice, pompe de căldură, congelatoare, vitrine frigorifice, radiatoare, dozatoare apă, AC etc) 
 70 

1.5 Echipamente de transfer termic cu greutatea între 500 kg și 1000 kg inclusiv (frigidere, lăzi 

frigorifice, pompe de căldură, congelatoare, vitrine frigorifice, radiatoare, dozatoare apă, AC etc) 
 450 

1.6 Echipamente de transfer termic cu greutatea peste 1000 kg (frigidere, lăzi frigorifice, pompe de 

căldură, congelatoare, vitrine frigorifice, radiatoare, dozatoare apă, AC etc) 
 750 

1.7 Echipamente de AC până la 60 kg inclusiv  20 

2. Ecrane, monitoare şi echipamente care conţin ecrane cu o suprafaţă mai mare de 100 cm2 

2.1 Ecrane (panouri luminoase etc) 0,7  

2.2 Televizoare, monitoare  etc < 40"  5 

2.3 Televizoare, monitoare  etc ≥ 40"  9 

2.4 Calculatoare portabile (laptop, notebook, netbook etc)  4 

2.5 Portabile mici (e-readere, tablete , foto etc)  0,95 

2.6 Calculator cu monitor incorporat, ecrane, monitoare cu greutate sub 7 kg  5 

2.7 Echipamente medicale, jocuri , alte echipamente cu ecran peste 100 cm2 0,7  

3. Lămpi 

3.1. Lămpi fluorescente drepte (tuburi fluorescente, tuburi spectrale, tuburi UV,etc)   0,95 

3.2. Lămpi fluorescente compacte (becuri economice integrate si neintegrate, etc)  0,95 

3.3. Lămpi cu descărcare în gaze de înaltă intensitate - inclusiv lămpi cu vapori de sodiu la 

înaltă presiune și lămpi cu halogenuri metalice (becuri HID: cu mercur, cu sodiu, cu 

halogenuri metalice sau ioduri metalice, etc) 

 0,95 

3.4. Lămpi cu vapori de sodiu la joasă presiune  0,95 

3.5. Becuri LED (becuri cu LED retrofit, etc)  0,7 

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

4.1 Echipamente de mari dimensiuni cu greutatea până la 5 kg inclusiv (maşini spălat rufe, uscătoare 

haine, maşini spălat veselă, maşini de gătit, sobe electrice, plite electrice, aparate de iluminat, 

echipamente de reproducere a sunetului sau imaginilor, echipamente muzicale cu excepţia orgilor 

instalate în lăcaşuri de cult, aparate de cusut, tricotat şi ţesut, unităţi centrale de calculator, 

imprimante, fotocopiatoare, automate cu monede, dispozitive medicale, instrumente de 

supraveghere şi control, distribuitoare automate de produse şi bancnote, echipamente sportive, 

echipamente de îngrijire personală, scule și unelte etc) 

 3 



 
4.2 Echipamente de mari dimensiuni cu greutatea de la 5 kg până la 10 kg inclusiv (maşini spălat 

rufe, uscătoare haine, maşini spălat veselă, maşini de gătit, sobe electrice, plite electrice, aparate de 

iluminat, echipamente de reproducere a sunetului sau imaginilor, echipamente muzicale cu excepţia 

orgilor instalate în lăcaşuri de cult, aparate de cusut, tricotat şi ţesut, unităţi centrale de calculator, 

imprimante, fotocopiatoare, automate cu monede, dispozitive medicale, instrumente de 

supraveghere şi control, distribuitoare automate de produse şi bancnote, echipamente sportive, 

echipamente de îngrijire personală, scule și unelte etc) 

 7 

4.3 Echipamente de mari dimensiuni cu greutatea de la 10 kg până la 50 kg inclusiv (maşini spălat 

rufe, uscătoare haine, maşini spălat veselă, maşini de gătit, sobe electrice, plite electrice, aparate de 

iluminat, echipamente de reproducere a sunetului sau imaginilor, echipamente muzicale cu excepţia 

orgilor instalate în lăcaşuri de cult, aparate de cusut, tricotat şi ţesut, unităţi centrale de calculator, 

imprimante, fotocopiatoare, automate cu monede, dispozitive medicale, instrumente de 

supraveghere şi control, distribuitoare automate de produse şi bancnote, echipamente sportive, 

echipamente de îngrijire personală, scule și unelte etc) 

 22 

4.4 Echipamente de mari dimensiuni cu greutatea de la 50 kg până la 150 kg inclusiv (maşini spălat 

rufe, uscătoare haine, maşini spălat veselă, maşini de gătit, sobe electrice, plite electrice, aparate de 

iluminat, echipamente de reproducere a sunetului sau imaginilor, echipamente muzicale cu excepţia 

orgilor instalate în lăcaşuri de cult, aparate de cusut, tricotat şi ţesut, unităţi centrale de calculator, 

imprimante, fotocopiatoare, automate cu monede, dispozitive medicale, instrumente de 

supraveghere şi control, distribuitoare automate de produse şi bancnote, echipamente sportive, 

echipamente de îngrijire personală, scule și unelte etc) 

 55 

4.5 Echipamente de mari dimensiuni cu greutatea de la 150 kg până la 250 kg inclusiv (maşini spălat 

rufe, uscătoare haine, maşini spălat veselă, maşini de gătit, sobe electrice, plite electrice, aparate de 

iluminat, echipamente de reproducere a sunetului sau imaginilor, echipamente muzicale cu excepţia 

orgilor instalate în lăcaşuri de cult, aparate de cusut, tricotat şi ţesut, unităţi centrale de calculator, 

imprimante, fotocopiatoare, automate cu monede, dispozitive medicale, instrumente de 

supraveghere şi control, distribuitoare automate de produse şi bancnote, echipamente sportive, 

echipamente de îngrijire personală, scule și unelte etc) 

 70 

4.6 Echipamente de mari dimensiuni cu greutatea de la 250 kg până la 500 kg inclusiv (maşini spălat 

rufe, uscătoare haine, maşini spălat veselă, maşini de gătit, sobe electrice, plite electrice, aparate de 

iluminat, echipamente de reproducere a sunetului sau imaginilor, echipamente muzicale cu excepţia 

orgilor instalate în lăcaşuri de cult, aparate de cusut, tricotat şi ţesut, unităţi centrale de calculator, 

imprimante, fotocopiatoare, automate cu monede, dispozitive medicale, instrumente de 

supraveghere şi control, distribuitoare automate de produse şi bancnote, echipamente sportive, 

echipamente de îngrijire personală, scule și unelte etc) 

 85 

4.7 Echipamente de mari dimensiuni cu greutatea peste 500 kg (maşini spălat rufe, uscătoare haine, 

maşini spălat veselă, maşini de gătit, sobe electrice, plite electrice, aparate de iluminat, echipamente 

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

lăcaşuri de cult, aparate de cusut, tricotat şi ţesut, unităţi centrale de calculator, imprimante, 

fotocopiatoare, automate cu monede, dispozitive medicale, instrumente de supraveghere şi control, 

distribuitoare automate de produse şi bancnote, echipamente sportive, echipamente de îngrijire 

personală, scule și unelte etc) 

0,8  

4.8  Panouri fotovoltaice 0,8  

5. Echipamente de mici dimensiuni (nicio dimensiune externă mai mare de 50 cm) 

5.1 Echipamente de mici dimensiuni cu greutatea de până la 0,2 kg inclusiv (aspiratoare, aparate de 

curăţat covoare, aparate de cusut, aparate de iluminat, cuptoare cu microunde, echipamente de 

ventilare, fiare de călcat, aparate de prăjit pâine, cuţite electrice, fierbătoare de apă, ceasuri 

deşteptătoare şi ceasuri de mână, aparate de ras electrice, cântare, aparate pentru îngrijirea părului 

 0,10 



 
şi de îngrijire corporală, 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, detectoare de fum, regulatoare de căldură, termostate, unelte electrice şi 

electronice de mici dimensiuni, dispozitive medicale, instrumente de supraveghere şi control, 

distribuitoare automate de produse, echipamente de mici dimensiuni cu panouri fotovoltaice 

integrate etc) 

5.2 Echipamente de mici dimensiuni cu greutatea de la 0,2 kg până la 1 kg inclusiv (aspiratoare, 

aparate de curăţat covoare, aparate de cusut, aparate de iluminat, cuptoare cu microunde, 

echipamente de ventilare, fiare de călcat, aparate de prăjit pâine, cuţite electrice, fierbătoare de apă, 

ceasuri deşteptătoare şi ceasuri de mână, aparate de ras electrice, cântare, aparate pentru îngrijirea 

părului şi de îngrijire corporală, 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, detectoare de fum, regulatoare de căldură, termostate, unelte 

electrice şi electronice de mici dimensiuni, dispozitive medicale, instrumente de supraveghere şi 

control, distribuitoare automate de produse, echipamente de mici dimensiuni cu panouri fotovoltaice 

integrate etc) 

 0,7 

5.3 Echipamente de mici dimensiuni cu greutatea de la 1 kg până la 2,5 kg inclusiv (aspiratoare, 

aparate de curăţat covoare, aparate de cusut, aparate de iluminat, cuptoare cu microunde, 

echipamente de ventilare, fiare de călcat, aparate de prăjit pâine, cuţite electrice, fierbătoare de apă, 

ceasuri deşteptătoare şi ceasuri de mână, aparate de ras electrice, cântare, aparate pentru îngrijirea 

părului şi de îngrijire corporală, 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, detectoare de fum, regulatoare de căldură, termostate, unelte 

electrice şi electronice de mici dimensiuni, dispozitive medicale, instrumente de supraveghere şi 

control, distribuitoare automate de produse, echipamente de mici dimensiuni cu panouri fotovoltaice 

integrate etc) 

 1,5 

5.4 Echipamente de mici dimensiuni cu greutatea de la 2,5 kg până la 5 kg inclusiv (aspiratoare, 

aparate de curăţat covoare, aparate de cusut, aparate de iluminat, cuptoare cu microunde, 

echipamente de ventilare, fiare de călcat, aparate de prăjit pâine, cuţite electrice, fierbătoare de apă, 

ceasuri deşteptătoare şi ceasuri de mână, aparate de ras electrice, cântare, aparate pentru îngrijirea 

părului şi de îngrijire corporală, 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, detectoare de fum, regulatoare de căldură, termostate, unelte 

electrice şi electronice de mici dimensiuni, dispozitive medicale, instrumente de supraveghere şi 

control, distribuitoare automate de produsei, echipamente de mici dimensiuni cu panouri 

fotovoltaice integrate etc) 

 4 

5.5 Echipamente de mici dimensiuni cu greutatea între 5 kg și 10 kg inclusiv (aspiratoare, aparate 

de curăţat covoare, aparate de cusut, aparate de iluminat, cuptoare cu microunde, echipamente de 

ventilare, fiare de călcat, aparate de prăjit pâine, cuţite electrice, fierbătoare de apă, ceasuri 

deşteptătoare şi ceasuri de mână, aparate de ras electrice, cântare, aparate pentru îngrijirea părului 

şi de îngrijire corporală, 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, detectoare de fum, regulatoare de căldură, termostate, unelte electrice şi 

 7 



 
electronice de mici dimensiuni, dispozitive medicale, instrumente de supraveghere şi control, 

distribuitoare automate de produsei, echipamente de mici dimensiuni cu panouri fotovoltaice 

integrate etc 

5.6 Echipamente de mici dimensiuni cu greutatea peste 10 kg (aspiratoare, aparate de curăţat 

covoare, aparate de cusut, aparate de iluminat, cuptoare cu microunde, echipamente de ventilare, 

fiare de călcat, aparate de prăjit pâine, cuţite electrice, fierbătoare de apă, ceasuri deşteptătoare şi 

ceasuri de mână, aparate de ras electrice, cântare, aparate pentru îngrijirea părului şi de îngrijire 

corporală, 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, detectoare de fum, regulatoare de căldură, termostate, unelte electrice şi electronice de mici 

dimensiuni, dispozitive medicale, instrumente de supraveghere şi control, distribuitoare automate 

de produsei, echipamente de mici dimensiuni cu panouri fotovoltaice integrate etc 

0,9  

6. Echipamente informatice şi de telecomunicaţii de dimensiuni mici, nicio dimensiune externă mai mare de 50 cm 

6.1 Unități centrale (PC-uri)  5 

6.2 Cartușe cu cerneală (cu contact electric) pentru imprimnte și copiatoare  0,1 

6.3 Cartușe de toner (cu contact electric) pentru imprimnte și copiatoare  0,5 

6.4 Telefoane celulare  0,4 

6.5 Echipamente informatice și de telecomunicații cu greutatea de până la 0,2 kg inclusiv (memory 

stick, HDD extern, SDD extern, POS, calculatoare de buzunar și birou,  GPS, fax, case de marcat, 

switch, router, telefoane fixe, statii emisie receptie, switch, router, cititoare cod de bare, ceasuri 

inteligente, roboți telefonici, mașini de numărat și detectat bancnote, receivere satelit, antene, 

videoproiectoare etc) 

 0,1 

6.6 Echipamente informatice și de telecomunicații cu greutatea de la 0,2 kg până la 1 kg inclusiv 

(memory stick, HDD extern, SDD extern, POS, calculatoare de buzunar și birou,  GPS, fax, case de 

marcat, switch, router, telefoane fixe, statii emisie receptie, switch, router, cititoare cod de bare, 

ceasuri inteligente, roboți telefonici, mașini de numărat și detectat bancnote, receivere satelit, 

antene, videoproiectoare etc) 

 0,5 

6.7 Echipamente informatice și de telecomunicații cu greutatea de la 1 kg până la 2,5 kg inclusiv 

(memory stick, HDD extern, SDD extern, POS, calculatoare de buzunar și birou,  GPS, fax, case de 

marcat, switch, router, telefoane fixe, statii emisie receptie, switch, router, cititoare cod de bare, 

ceasuri inteligente, roboți telefonici, mașini de numărat și detectat bancnote, receivere satelit, 

antene, videoproiectoare etc) 

 1,2 

6.8 Echipamente informatice și de telecomunicații cu greutatea de la 2,5 kg până la 5 kg inclusiv 

(memory stick, HDD extern, SDD extern, POS, calculatoare de buzunar și birou,  GPS, fax, case de 

marcat, switch, router, telefoane fixe, statii emisie receptie, switch, router, cititoare cod de bare, 

ceasuri inteligente, roboți telefonici, mașini de numărat și detectat bancnote, receivere satelit, 

antene, videoproiectoare etc) 

 2 

6.9 Echipamente informatice și de telecomunicații cu greutatea peste 5 kg inclusiv (memory stick, 

HDD extern, SDD extern, POS, calculatoare de buzunar și birou,  GPS, fax, case de marcat, switch, 

router, telefoane fixe, statii emisie receptie, switch, router, cititoare cod de bare, ceasuri inteligente, 

roboți telefonici, mașini de numărat și detectat bancnote, receivere satelit, antene, videoproiectoare 

etc) 

 6 

 

 


