	
  
	
  

	
  
	
  
	
  
	
  

CONTRIBUȚIA DEEE

Categoria de echipamente
Asociatia Recolamp

Valoarea
Contribuției
RON/unitate

Exemple produse
Lista de mai jos nu este exhaustiva

Categoria 3. Lămpi
3.1. lămpi fluorescente drepte

0,85

Tuburi fluorescente, tuburi spectrale, tuburi UV

3.2. lămpi fluorescente compacte

0,85

Becuri economice integrate si neintegrate

3.3. lămpi cu descărcare în gaze de
înaltă intensitate - inclusiv lămpi cu
vapori de sodiu la înaltă presiune și
lămpi cu halogenuri metalice

0,85

Becuri HID: cu mercur, cu sodiu, cu halogenuri
metalice sau ioduri metalice.

3.4. lămpi cu vapori de sodiu la joasă
presiune

0,85

3.5. becuriLED.

0,60

Becuri cu LED retrofit

Categoria 4. Echipamente de mari dimensiuni având oricare dintre dimensiunile externe mai mare de
50 cm
4.1.1. Aparate de iluminat de uz
profesional și casnic, fără LED încastrat
(traditionale)

1

4.1.2. Aparate de iluminat de uz
profesional și casnic, cu LED incastrat

1

4.2. Echipamente de mari dimensiuni
având greutatea ≤ 2 kg
4.3. Echipamente de mari dimensiuni
având greutatea > 2 ≤ 4 kg
4.4. Echipamente de mari dimensiuni
având greutatea > 4 ≤ 10 kg
4.5. Echipamente de mari dimensiuni
având greutatea > 10 kg ≤ 50 kg
4.6. Echipamente de mari dimensiuni
având greutatea > 50 kg ≤ 100 kg
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Corpuri de iluminat > 50 cm, fara LED incastrat
(traditionale): casete profesionale, lustre, veioze, aplice,
plafoniere, aparate cu lumina de veghe, lumina de siguranta,
lanterne etc
Corpuri de iluminat > 50 cm, cu LED incastrat: casete
profesionale, lustre, veioze, aplice, plafoniere, aparate cu
lumina de veghe, lumina de siguranta, lanterne etc
Echipamente > 50 cm: maşini de spălat rufe, uscătoare de
haine, maşini de spălat veselă, maşini de gătit, sobe electrice,
plite electrice, echipamente de reproducere a sunetului sau
imaginilor, echipamente muzicale cu excepţia orgilor
instalate în lăcaşuri de cult, aparate de tricotat şi ţesut, unităţi
centrale de calculator de mari dimensiuni, imprimante de
mari dimensiuni, fotocopiatoare, automate cu monede de
mari dimensiuni, dispozitive medicale de mari dimensiuni,
instrumente de supraveghere şi control de mari dimensiuni,

	
  
	
  
4.7. Echipamente de mari dimensiuni
având greutatea > 100 ≤ 500 kg
4.8. Echipamente de mari dimensiuni
având greutatea > 500 kg

	
  
	
  
	
  
	
  

150

distribuitoare automate de produse şi bancnote de mari
dimensiuni etc

450

Categoria 5. Echipamente de mici dimensiuni (nicio dimensiune externă mai mare de 50 cm)
5.1.1.
aparate de iluminat de uz
profesional și casnic, fără LED încastrat
(traditionale), de mici dimensiuni
5.1.2.
aparate de iluminat de uz
profesional și casnic, cu LED sau fără
LED încastrat, de mici dimensiuni
5.2. Echipamente de mici dimensiuni
având greutatea ≤ 1 kg
5.3. Echipamente de mici dimensiuni
având greutatea > 1 ≤ 2 kg
5.4. Echipamente de mici dimensiuni
având greutatea > 2 ≤ 4 kg
5.5. Echipamente de mici dimensiuni
având greutatea > 4 kg
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Corpuri de iluminat < 50 cm, fara LED incastrat
(traditionale): casete profesionale, lustre, veioze, aplice,
plafoniere, aparate cu lumina de veghe, lumina de siguranta,
lanterne etc
Corpuri de iluminat < 50 cm, cu LED incastrat: casete
profesionale, lustre, veioze, aplice, plafoniere, aparate cu
lumina de veghe, lumina de siguranta, lanterne etc
Echipamente < 50 cm: aspiratoare, aparate de curăţat
covoare, aparate de cusut, 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 etc., detectoare de fum, regulatoare
de căldură, termostate, unelte electrice şi electronice de mici
dimensiuni, dispozitive medicale de mici dimensiuni,
instrumente de supraveghere şi control de mici dimensiuni,
distribuitoare automate de produse de mici dimensiuni etc

