Categoria

Subcategoria

Valoarea
Contribuției
RON/unitate

3.1. lămpi fluorescente drepte

0,85

3.2. lămpi fluorescente compacte

0,85

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

3.4.lămpi cu vapori de sodiu la joasă
presiune

0,85

3.5. becuriLED.

0,6

Categoria 3. Lămpi:

Categoria 4. Echipamente de mari dimensiuni
dimensiunile externe mai mare de 50 cm:

având

oricare

4.1 aparate de iluminat
de uz profesional și de uz
casnic

4.1.1. aparate de iluminat tradiționale
fără LED

0,9

4.1.2 aparate
încastrat

0,9

4.2. Electrocasnice mari

4.2.1 Mașini de spălat rufe

12,5

4.2.2 Uscătoare de rufe

12,5

4.2.3 Mașini de spălat veselă

12,5

4.3.1 Mașini de gătit

5

4.3.2. Sobe electrice

5

4.3.3. Plite electrice

5

4.4. Echipamente de
tricotat și țesut

4.4. Echipamente de tricotat și țesut

3

4.5. Echipamente
muzicale cu excepția
orgilor instalate în
lăcașuri de cult

4.5. Echipamente muzicale cu excepția
orgilor instalate în lăcașuri de cult

1

4.6. Unități centrale de
calculator de mari
dimensiuni

4.6. Unități centrale de calculator de
mari dimensiuni

11

4.7. Echipamente
imprimat&copiat

4.7.1 Imprimante de mari dimensiuni

9

4.7.2. Fotocopiatoare

9

4.8. Distribuitoare
automate de produse de
mari dimensiuni

4.8. Distribuitoare automate de produse
de mari dimensiuni

35

4.9. Automate cu monede
de mari dimensiuni și
banknote
de
mari
dimensiuni

4.9. Automate
dimensiuni
și
dimensiuni

250

4.3. Echipamente de gătit

de

iluminat

cu

cu monede de
banknote
de

LED

mari
mari

dintre

Categoria 5. Echipamente de mici dimensiuni (nicio dimensiune externă mai
mare de 50 cm):
5.1 aparate de iluminat

5.1.1.

aparate

de

iluminat

de

uz

0,4

(nicio dimensiune externă
mai mare de 50 cm)

profesional și de uz casnic tradiționale,
fără LED
5.1.2 aparate
încastrat

5.2.
Echipamente
de
gătit, curățenie și cusut

de

iluminat

cu

LED

0,4

5.2.1. Aspiratoare

5

5.2.2. Aparate de curățat covoare

5

5.2.3. Aparate de cusut

5

5.2.4. Aparate de gatit si preparare
cafea

5

5.3. Echipamente de
ventilare

5.3. Echipamete de ventilare

7

5.4. Electrocasnice mici

5.4.1. Fiare de călcat

1

5.4.2. Aparate de prăjit pâine

1

5.4.3. Cuțite electrice

1

5.4.4. Fierbătoare de apă

1

5.4.5. Ceasuri deșteptătoare și ceasuri
de mână

1

5.4.6. Aparate de ras electrice

1

5.4.7. Cântare

1

5.4.8. Aparate pentru îngrijirea părului și
de îngrijire corporală

1

5.4.9. Regulatoare de căldură

1

5.4.10 Termostate

1

5.5. Calculatoare de
buzunar

5.5. Calculatoare de buzunar

0,2

5.6. Echipamente
audio&video

5.6.1. Aparate de radio

1

5.6.2. Camere video

1

5.6.3. Aparate video

1

5.6.4. Echipamente de înaltă fidelitate

1

5.6.6. Instrumente muzicale

1

5.6.7. Echipamente de reproducere a
sunetului sau imaginilor

1

5.7. Jucării electrice și
electronice

5.7. Jucării electrice și electronice

2

5.8. Echipamente sportive

5.8.1. Echipamente sportive

3

5.8.2.
Calculatoate
pentru
scufundare, cros, canotaj

ciclism,

3

5.9. Unelte electrice si
electronice de mici
dimensiuni

5.9. Unelte electrice si electronice de
mici dimensiuni

1

5.10. Distribuitoare
automate de produce de
mici dimensiuni

5.10.
Distribuitoare
automate
produce de mici dimensiuni

10

de

