
Stimați parteneri,

SC PROENERG S.A. asigură finanţarea colectării, tratării, valorificării şi eliminării în condiţii de 
protecţie  a  mediului  a  deşeurilor  de  echipamente  electrice  și  electronice  (DEEE)  pentru  

produsele introduse pe piaţă şi a optat pentru transferarea responsabilităţilor privind 
gestionarea acestora către Asociația ENVIRON, organizaţie colectivă non-profit.

Gestionarea DEEE este reglementată prin OUG Nr. 5 din 02.04.2015, care stabileşte  măsuri 
pentru protejarea mediului şi a sănătăţii populaţiei prin prevenirea sau reducerea efectelor 
negative ale generării şi gestionării acestore deșeuri.

Prin definiție, echipamentele electrice şi electronice (EEE) sunt echipamente care sunt 
dependente de curenţi electrici sau câmpuri electromagnetice pentru a funcţiona 
corespunzător sau echipamente pentru generarea, transferul şi măsurarea acestor curenţi şi 
câmpuri.

Deşeurile de echipamente electrice şi electronice (DEEE) se referă inclusiv la componentele, 
subansamblele şi produsele consumabile care fac parte integrantă din EEE în momentul în 
care acesta devine deşeu.

Eliminarea  DEEE,  sub  forma  de  deşeuri  municipale  nesortate,  este  interzisă.  Ca  urmare, 
persoanele  fizice  şi  juridice  care  deţin  DEEE,  inclusiv  cele  provenite  de  la  EEE  importate 
pentru folosinţa proprie, au obligaţia de a preda DEEE către sistemele de colectare.

La  furnizarea  unui  produs  nou,  la  solicitarea  cumpărătorului,  distribuitorii  sunt  obligaţi  sa 
preia DEEE in sistem «unul la unul», in mod gratuit, in aceleaşi condiţii precum cele de livrare 
a produsului nou, dacă echipamentul este de tip echivalent și a îndeplinit aceleași funcţii ca 
echipamentul nou furnizat și să informeze cumpărătorul despre aceasta posibilitate înainte 
de achiziţionarea produsului.

Distribuitorii care au spaţii de vânzare în domeniul EEE de cel puţin 400 m² au obligaţia să 
asigure  colectarea  cu  titlu  gratuit  a  DEEE  de  dimensiuni  foarte  mici  (max.  25  cm)  de  la 
utilizatorii finali, în cadrul magazinelor sau în imediata apropiere a acestora, fără obligaţia de 
a cumpăra EEE de un tip echivalent.

Costurile suportate la introducerea pe piaţă a EEE care devin deșeuri sunt evidențiate separat 
la momentul vânzarii și se regăsesc în anexa denumită "Taxa de timbru verde ENVIRON".

Acest marcaj indică faptul că 
echipamentele electrice și 
electronice fac obiectul unei 
colectări separate



Categorie i subcategorie conform Anexa 3 OUG5/2015 ș Denumire produs

1. APARATE DE UZ CASNIC DE MARI DIMENSIUNI 

Panou radiant 4.2

Aeroterma electrica
4.2

Tun de caldura

2. APARATE DE UZ CASNIC DE MICI DIMENSIUNI 
a) Aspiratoare Aspiratoare 3.36

4. APARATE ELECTRICE DE CONSUM SI PANOURI FOTOVOLTAICE 

Camere inspectie 0.84

5. ECHIPAMENT DE ILUMINAT
Turn cu proiectoare

0.84Proiector cu balon/lampa
Stand cu proiectoare

6. UNELTE ELECTRICE SI ELECTRONICE
Unitate de antrenare

2.52

Masina de gaurit si insurubat
Demolator/Rotopercutor

Surubelnita electrica

2.52

Motor vibrator beton

2.52

Freza pentru canale/beton
Dalta penumatica

Capsator/Circular/rindea

Despicator/rindea

Clupa electrica
Foarfeca electrica

Presa radiala
Palan electric

Masini de insurubat 2.52

Masini de insurubat 1.68

Redresor/Aparat de sudura

2.52Invertor/transformator
Pistol/cleste pentru lipit
Unitate de polifuziune

Compresor aer

2.52
Aparat de spalat cu jet
Freza pentru zapada

Hidrofor/Pompa apa/instlatii
Masina pentru amestecat

Trimmer/Scarificator

2.52Masini de tuns iarba
Mini cultivator

Suflanta/Incarcator
9.INSTRUMENTE DE MONITORIZARE SI CONTROL 

c) Termostate Termostat 0.84
Automatizari/ generatoare

0.84
Presostat

*Tarifele sunt exprimate in lei, fara TVA.

Cost 
gestionare 

(timbru verde)*/buc

m) Aparate electrice de incalzit (boilere electrice, instantii de incalzit apa)

o) Alte aparate de mari dimensiuni utilizate pentru incalzirea camerelor, a 
paturilor si a scaunelor si a fotoliilor

h) Alte produse sau echipamente destinate inregistrarii sau reproducerii 
sunetelor sau imaginilor, inclusiv semnale sau alte tehnologii de 
propagare a sunetului sau imaginii, altele decat prin comunicatii electrice

a) Corpuri de iluminat pentru lampi fluorescente, cu exceptia corpurilor 
de iluminat de uz casnic

a1) Masini de gaurit cu masa neta > 0.5 Kg

Masina de desfundat/curatat 
tevi

b1) Ferastraie avand masa neta peste 0.5Kg Fierastraie electrice/cu 
lant/stationare/circulare

d1) Echipamente de strunjit, de frezat, de slefuit, de polizat, de taiat cu 
fierastraul, de forfecat, de perforat, de gaurit, de stantat, de indoit sau 
destinate altor operatiuni de prelucrare a lemnului, metalului sau altor 
materiale cu masa neta peste 0.5Kg

Masina de taiat mat. 
Constructii/tevi/indoit tevi

Slefuitor cu banda/cu 
excentric/pentru pereti

Masina de frezat/ 
stantat/lustruit/slefuit

Polizor drept/ de 
banc/unghiular

e1) Dispozitive pentru nituit, pentru fixat cu cuie sau pentru insurubat 
sau de extragere a niturilor, cuielor, suruburilor sau pentru alte utilizari 
similare cu masa neta peste 0.5Kg
e2) Dispozitive pentru nituit, pentru fixat cu cuie sau pentru insurubat 
sau de extragere a niturilor, cuielor, suruburilor sau pentru alte utilizari 
similare cu masa neta sub 0.5Kg

f1) Dispozitive pentru sudura, pentru lipit sau pentru utilizari similare cu 
masa neta peste 0.5Kg

g1) Echipamente de pulverizat, de imprastiat, de dispersat sau alte 
operatiuni de tratare a substantelor lichide sau gazoase prin alte mijloace 
cu masa neta peste 0.5Kg

h1) Unelte de tuns iarba sau pentru alte activitati de gradinarit cu masa 
neta peste 1Kg

e) Alte instrumente de supraveghere si control utilizate in instalatii 
industriale (de exemplu in panourile de control) 
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