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 INFORMARE CUMPĂRĂTORI  
 privind deșeurile de echipamente electrice și 

electronice  
  

 

 

În conformitate cu obligațiile de informare a cumpărătorilor, prevăzute de OUG 5/2015, privind 

deșeurile de echipamente electrice și electronice, vă informăm că produsele ce au calitatea de EEE pe 

care le-ați achiziționat includ și costurile efectuate de vânzător, BOSCH REXROTH SALES SRL, cu 

colectarea, tratarea și eliminarea lor în condiții de protecție a mediului, după cum urmează: 

Numărul de înregistrare în Registrul producătorilor de EEE este: RO -  EEE - 3828 - 2022 - 05 – 31. 

Categorie/ 
Subcategorie 

EEE  

 Denumire  
Echipamente Electrice si 

Electronice  

 Exemple  
(inclusiv, dar fara a se limita 

la acestea) 
  

 Valoare Timbru 
Verde 

(lei fara TVA)/buc 
de la 01.01.2021  

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

    

2.1 Monitoare pentru calculatoare                         5.00  

2.2 PC all in one                        7.00  

2.3 Calculatoare portabile  laptop, notebook, netbook                      3.00  

2.4 Tablete, eReader                        0.75  

2.5 Televizoare cu diagonala > 32"                      12.50  

2.6 Televizoare cu diagonala ≤ 32"                        6.00  

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 

 1,10 lei/kg  

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

    

4.1 Maşini automate de spălat 
rufe 

                     50.00  
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4.2 Echipamente de mari 
dimensiuni cu masa neta ≤ 
4kg  

 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 IT&C având oricare dintre 
dimensiunile externe mai mare 
de 50 cm  

                     3.00  

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

                       8.00  

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

                     23.00  

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

                     60.00  

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

                    120.00  

4.7 Echipamente de mari 
dimensiuni cu masa neta 
peste 150kg 

   1,10 lei/kg  

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

    

5.1 Cuptoare cu microunde                      12.00  

5.2 Aspiratoare cu dimensiuni ≤  
50 cm 

                       6.00  

5.3 Aparate foto-video                        1.00  
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5.4 Echipamente de mici 
dimensiuni cu masa neta ≤ 
0,1kg 

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 

                     0.06  

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

                       0.15  

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

                       0.75  

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

                       1.50  

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

                       3.00  

5.9 Echipamente de mici 
dimensiuni cu masa neta  
intre 4 kg si 20kg 

                       8.00  

5.10 Alte chipamente de mici 
dimensiuni cu masa neta  
peste 20kg  si cu  dimensiuni 
≤  50 cm 

   1,10 lei/kg  

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

    

6.1 Unitati centrale (PC-uri)                        6.00  

6.2 Telefoane celulare                        0.45  
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6.3 Cartuse cu cerneala (cu 
contact electric) pentru 
imprimanta/copiatoare  

                       0.11  

6.4 Cartuse de toner (cu contact 
electric) pentru 
imprimanta/copiatoare 

                       0.80  

6.5 Alte IT&C ≤  0,02kg echipamente print, accesorii 
calculatoare, calculatoare de 
buzunar, GPS, fax, switch, 
router, telefoane fixe, statii 
emisie receptie, Switch, 
router, Videoproiectoare cu 
dimensiuni ≤  50 cm, Telefoane 
fixe 

                     0.02  

6.6 Alte IT&C cu masa neta intre 
0,02kg si 0,2kg inclusiv 

                       0.15  

6.7 Alte IT&C cu masa neta intre 
0,2kg si 1kg inclusiv 

                       0.75  

6.8 Alte IT&C cu masa neta intre 
1kg si 2kg inclusiv 

                       1.50  

6.9 Alte IT&C cu masa neta intre 
2kg si 4kg inclusiv 

                       3.00  

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

                       8.00  

6.11 Alte IT&C cu masa neta peste 
20kg  si cu  dimensiuni ≤50 cm 

   1,10 lei/kg  

 

 

 

INFORMARE CUMPĂRĂTORI 

privind deșeurile de baterii și acumulatori 

În conformitate cu obligațiile de informare a cumpărătorilor, prevăzute de HG 1132/2008, privind 
regimul bateriilor și acumulatorilor și al deșeurilor de baterii și acumulatori, vă informăm că produsele 
pe care l-ați achiziționat ce au in componenta lor baterii si acumulatori includ și costurile efectuate de 
vânzător, BOSCH REXROTH SALES SRL, cu colectarea, tratarea și eliminarea acestora în condiții de 
protecție a mediului. 
Numărul de înregistrare în Registrul producătorilor de baterii si acumulatori este: RO - 2021 - 04 - B&A 

- 1656. 

 


