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Cod    
OUG 

5/2015 

Cod 
RoRec 

Categoria 
Net       

fără TVA 
(ron/buc) 

Brut            
cu TVA 

(ron/buc) 

Categoria 1- Aparate de uz casnic de mari dimensiuni 

1A C11A1 
Aparate frigorifice mari (ex: combine frigorifice, vitrine frigorifice, 
etc.) având capacitate netă mai mare de 250 l 

31.1 37.01 

1A C11A2 
Aparate frigorifice mari (ex: combine frigorifice, vitrine frigorifice, 
etc.) având capacitate netă mai mică de 250 l 

24.37 29.00 

1B C11B1 Frigidere având capacitate netă mai mare de 250 l 31.1 37.01 

1B C11B2 Frigidere având capacitate netă mai mică de 250 l 24.37 29.00 

1C C11C1 Congelatoare având capacitate netă mai mare de 250 l 31.1 37.01 

1C C11C2 Congelatoare având capacitate netă mai mică de 250 l 24.37 29.00 

1D C11D2 
Echipamente frigorifice ce funcţionează pe baza efectului 
termoelectric, ce nu au compresor și nu conţin agent frigorific 

5.04 6.00 

1D C11D3 Dozatoare de apa de uz casnic 5.04 6.00 

1E C11E1 Maşini de spălat rufe 12.61 15.01 

1F C11F1 Uscătoare de rufe 12.61 15.01 

1G C11G1 Maşini de spălat vase 12.61 15.01 

1H C11H1 Maşini de gătit electrice și cuptoare electrice 12.61 15.01 

1I C11I1 Sobe electrice 5.04 6.00 

1J C11J1 Plite electrice 6.73 8.01 

1K C11K1 Cuptoare cu microunde 6.73 8.01 

1M C11M1 Alte aparate electrice de încălzit 6.73 8.01 

1M C11M2 Boilere electrice cu capacitate netă mai mare de 30 litri 5.04 6.00 

1M C11M3 Boilere electrice cu capacitate netă mai mică sau egala de 30 litri 1 1.19 

1N C11N1 Radiatoare electrice cu ulei 5.04 6.00 

1N C11N2 Radiatoare electrice cu halogen, radiatoare cu bare de cuart 1 1.19 

1O C11O1 
Alte aparate de uz casnic de mari dimens. utilizate pt încălzirea 
camerelor, a paturilor şi a scaunelor şi fotoliilor 

6.73 8.01 

1O C11O2 Convectoare electrice, aeroterme electrice, climazoane 1 1.19 

1P C11P1 Ventilatoare electrice având masă netă mai mare de 10 kg 6.73 8.01 

1P C11P2 Ventilatoare electrice având masă netă mai mică de 10 kg 1 1.19 

1Q C11Q1 Aparate de aer condiţionat 5.89 7.01 

1R C11R1 
Alte echipamente de ventilare, de ventilare pentru evacuare şi de 
climatizare 

6.73 8.01 

1R C11R2 Hote electrice 6.73 8.01 

Categoria 2 - Aparate de uz casnic de mici dimensiuni 

2A C21A1 Aspiratoare 5.04 6.00 

2B C21B1 Aparate de curăţat covoare 5.04 6.00 

2C C21C1 Alte aparate de curăţat având puterea mai mare de 5 kW 5.04 6.00 

2C C21C2 Alte aparate de curăţat având puterea mai micâ de 5 kW 1 1.19 

2D C21D1 
Aparate utilizate pentru cusut, tricotat, țesut și alte metode de 
prelucrare a textilelor 

5.04 6.00 

2E C21E1 
Fiare de călcat şi alte aparate de călcat, calandrat şi alte forme de 
întreţinere a imbrăcămintei 

1 1.19 

2F C21F1 Aparate de prăjit pâine 1 1.19 

2G C21G1 Aparate de prăjit 1 1.19 
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Cod    
OUG 
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Cod 
RoRec 

Categoria 
Net       

fără TVA 
(ron/buc) 

Brut            
cu TVA 

(ron/buc) 

2H C21H1 
Maşini de măcinat cafea, filtre de cafea, echipamente de deschis 
sau sigilat recipiente ori ambalaje 

1 1.19 

2H C21H2 Espresoare cafea de uz casnic 1 1.19 

2I C21I1 Cuţite electrice, feliatoare electrice 1 1.19 

2J C21J1 

Aparate de tuns părul, uscătoare de păr, periuţe de dinţi electrice, 
aparate de ras, aparate pentru masaj/hidromasaj și alte aparate de 
ingrijire corporală (inclusiv aparate pentru electrostimulare, aparate 
pentru aersolterapie, aparate saună facială,aparate electrice pentru 
manichiură și pedichiură, epilatoare electrice  etc.)  

1 1.19 

2K C21K1 
Ceasuri, ceasuri de mână şi alte echipamente de măsurat, indicat 
sau înregistrat timpul 

1 1.19 

2L C21L1 Cântare 1 1.19 

- C21M1 
Alte aparate de uz casnic de mici dimensiuni(mixere, sandwich-
makere,blendere, storcătoare fructe, choppere, aparate de tocat 
electrice, grătare electrice,  etc) 

1 1.19 

- C21M2 Roboti de bucătarie 5.04 6.00 

- C21M3 Instante electrice pentru incălzit apa 1 1.19 

- C21M4 Purificatoare/umidificatoare aer 1 1.19 

Categoria 3 - Echipamente informatice şi echipamente pentru comunicații electronice   

3A  C34A1 Prelucrarea centralizată a datelor 5  5.95 

3B  C34B1 Sisteme de procesare a datelor de mare capacitate  5  5.95 

3C  C34C1 Minicomputere, imprimante, informatică personală 5 5.95 

3D  C34D1 
Calculatoare personale, inclusiv unitate centrală, mouse, monitor și 
tastatură 

5 5.95 

3E  C34E1 
Calculatoare portabile,  inclusiv unitate centrală, mouse, monitor și 
tastatură  

5 5.95 

3F  C34F1 Calculatoare mici portabile 5 5.95 

3G  C34G1 Calculatoare electronice 1 1.19 

3H  C34H1 Imprimante 5 5.95 

3I  C34I1 Echipament pentru copiere 5 5.95 

3J  C34J1 Maşini de scris electrice şi electronice 5 5.95 

3K  C34K1 Calculatoare de buzunar şi de birou 0 0 

3L  C34L1 
Alte produse și echipamente de colectare, stocare, prelucrare, 
prezentare sau comunicare a informațiilor prin mijloace electronice 

5 5.95 

 3L  C34L2 
Scannere, multifuncţionale, videoproiectoare, laminatoare, 
echipamente distrus hârtie (shredere) 

5 5.95 

 3L  C34L3 
Alte echipamente informatice și de telecomunicaţie (inclusiv 
sisteme de navigaţie, console jocuri cu unitate optică) 

1 1.19 

 3L  C34L4 Boxe active, webcam, căști audio fără fir, volane, joistick-uri 0 0 

3M  C34M1 Terminale și sisteme pentru utilizatori 1 1.19 

3N  C34N1 Faxuri 1 1.19 

3O  C34O1 Telexuri 1 1.19 

3P  C34P1 Telefoane 1 1.19 

3R  C34R1 Telefoane fără fir 1 1.19 

3S  C34S1 Telefoane celulare 0.36 0.43 

3Ș  C34S2 Roboţi telefonici 1 1.19 
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Cod    
OUG 
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Cod 
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Net       

fără TVA 
(ron/buc) 

Brut            
cu TVA 

(ron/buc) 

3T  C34T1 
Alte produse sau echipamente pentru  transmisia de sunete, imagini 
sau alte informaţii prin comunicații electronice (incl. Interfoane și 
videointerfoane, centrale telefonice) 

1 1.19 

Categoria 4 - Aparate electrice de consum şi panouri fotovoltaice: 

4A C41A1 Aparate de radio 0 0 

4B C41B1 Televizoare 5 5.95 

4C C41C1 Camere video 1 1.19 

4D C41D1 Aparate video cu înregistrare 1 1.19 

4E C41E1 Aparate de înregistrare de înaltă fidelitate; 1 1.19 

4F C41F1 Amplificatoare audio 1 1.19 

4G C41G1 Instrumente muzicale 1 1.19 

4H C41H1 

Alte produse sau echipamente destinate înregistrării sau 
reproducerii sunetelor sau imaginilor, inclusiv semnale sau alte 
tehnologii de propagare a sunetului sau imaginii, altfel decât prin 
comunicaţii electronice; 

1 1.19 

4H C41H2 Combine portive 1 1.19 

4H C41H3 CD playere portabile, Mp3 playere portabile 0 0 

4H C41H4 DVD playere, home cinema, rame foto digitale, camere foto digitale 1 1.19 

Categoria 5 - Echipamente de iluminat 

5A B51A1 
Corpuri de iluminat pentru lămpi fluorescente, cu excepţia 
corpurilor de iluminat de uz casnic 

0.25 0.30 

5B C51B1 Lămpi fluorescente drepte 0.9 1.07 

5C C51C1 Lămpi fluorescente compacte 0.9 1.07 

5D C51D1 
Lămpi cu descărcare în gaze de înaltă intensitate, inclusiv lămpi cu 
vapori de sodiu la înaltă presiune şi lămpi cu halogenuri metalice 

0.9 1.07 

5E C51E1 Lămpi cu vapori de sodiu la joasă presiune 0.9 1.07 

5F B51F1 
Alte corpuri de iluminat sau echipamente de difuzat sau controlat 
lumina, inclusiv LED, cu excepţia lămpilor cu filament. 

0.25 0.30 

Categoria 6-Unelte electrice şi electronice (cu excepţia uneltelor industriale fixe de mari dimensiuni) 

6A C61A1 Maşini de găurit având masa netă peste 0.5 kg 3.36 4.00 

6A C61A2 Maşini de găurit având masa netă sub 0.5 kg 1 1.19 

6B C61B1 Ferăstraie având masa netă peste 0.5 kg 3.36 4.00 

6B C61B2 Ferăstraie avand masa netă sub 0.5 kg 1 1.2 

6C C61C1 Maşini de cusut având masa netă peste 0.5 kg 3.36 4 

6C C61C2 Maşini de cusut având masa netă sub 0.5 kg 1 1.19 

6D C61D1 

Echipamente de strunjit, de frezat, de şlefuit, de polizat, de tăiat cu 
ferăstrăul, de tăiat,de forfecat, de perforat, de găurit, de stanţat, de 
fălţuit, de îndoit sau destinate  altor operaţiuni de prelucrare a 
lemnului, metalului sau altor materiale având masa netă peste 0.5kg 

3.36 4.00 

6D C61D2 

Echipamente de strunjit, de frezat, de şlefuit, de polizat, de tăiat cu 
ferăstrăul, de tăiat,de forfecat, de perforat, de găurit, de ștanţat, de 
fălţuit, de îndoit sau destinate  altor operaţiuni de prelucrare a 
lemnului, metalului sau altor materiale având masa netă sub 0.5 kg 

1 1.19 
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Cod    
OUG 

5/2015 

Cod 
RoRec 

Categoria 
Net       

fără TVA 
(ron/buc) 

Brut            
cu TVA 

(ron/buc) 

6E C61E1 
Dispozitive de nituit, de fixat cu cuie, de înşurubat sau de extragere 
a niturilor, a cuielor, a şuruburilor sau pentru alte utilizări similare; 
având masa netă peste 0.5 kg 

3.36 4.00 

    Dispozitive de nituit, de fixat cu cuie, de înşurubat sau de extragere 
a niturilor, a cuielor, a şuruburilor sau pentru alte utilizări similare 
având masa netă sub 0.5 kg 

1 1.19 
6E C61E2 

6F C61F1 
Dispozitive pentru sudură, pentru lipit sau pentru utilizări similare 
având masa netă peste 0.5 kg 

3.36 4.00 

6F C61F2 
Dispozitive pentru sudură, pentru lipit sau pentru utilizări similare 
având masa netă sub 0.5 kg 

1 1.19 

    Echipamente de pulverizat de împrăştiat, de dispersat sau alte 
operaţiuni de tratare a substanţelor lichide sau gazoase prin alte 
mijloace având masa netă peste 0.5 kg 

3.36 4.00 
6G C61G1 

    Echipamente de pulverizat de împrăştiat, de dispersat sau alte 
operaţiuni de tratare a substanţelor lichide sau gazoase prin alte 
mijloace având masa netă sub 0.5 kg 

1 1.19 
6G C61G2 

6H C61H1 
Unelte de tuns iarba sau pentru alte activităţi de grădinărit având 
masa netă peste 0.5 kg 

3.36 4.00 

6H C61H2 
Unelte de tuns iarba sau pentru alte activităţi de grădinărit având 
masa netă sub 0.5 kg 

1 1.19 

- C61I1 Alte unelte electrice și electronice având masa netă peste 0.5 kg 3.36 4.00 

- C61I2 Alte unelte electrice și electronice având masa netăsub 0.5 kg 1 1.19 

Categoria 7 - Jucării, echipament pentru petrecerea timpului liber şi echipament sportiv 

7A C71A1 Seturi de trenuri electrice sau de curse de maşini 1.68 2.00 

7B C71B1 Console de mână pentru jocuri video 1.68 2.00 

7C C71C1 Jocuri video 1.68 2.00 

7D C71D1 
Calculatoare pentru ciclism, scufundare, cros, canotaj şi altele 
asemenea 

1.68 2.00 

7E C71E1 Echipamente sportive cu componente electrice sau electronice 3.36 4.00 

- C71G1 Alte jucarii ce funcţioneaza pe baza de curent electric sau baterii 1.68 2.00 

Categoria 8 - Dispozitive medicale (cu excepţia tuturor produselor implantate sau infectate) 

8H C84H1 
Echipamente medicale de uz casnic  având masa peste 0.20 Kg 
(tensiometre, termometre, aparate de măsurat glicemia, etc) 

1.68 2.00 

8H C84H2 
Echipamente medicale de uz casnic  având masa sub 0.20 Kg 
(tensiometre, termometre, aparate de masurat glicemia, etc) 

0.84 1.00 

Categoria 9 - Instrumente de monitorizare şi control 

9A C91A1 Detectoare de fum 1 1.19 

9B C91B1 Regulatoare de căldură 1 1.19 

9C C91C1 Termostate 1 1.19 

9D C91D1 
Aparate de măsurat, cântărit sau reglat de uz casnic  ori utilizate ca 
echipamente  de laborator 

1 1.19 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

  

mailto:office@rorec.ro
http://www.rorec.ro/


                       

  
 
 

 Asociaţia Română pentru Reciclare                                                                                    Sistem de management  

                                                                                                                                                                                                                         al calitatii ISO 9001:2015 
 

Sediul: Str.Sevastopol 24, etaj 5, sector 1, 010992  Bucureşti - România, tel.+40(21)232.7182,  fax +40(21)232.7181 
e-mail: office@rorec.ro      www.rorec.ro         0  800.444.800       facebook.com/AsociatiaRoRec 

 
 

C
o

re
sp

o
n

d
en

ta
_v

0
4

/0
8

.2
0

1
3
 |

   
   

  

Page 5 of 5 

Cod    
OUG 

5/2015 

Cod 
RoRec 

Categoria 
Net       

fără TVA 
(ron/kg) 

Brut            
cu TVA 

(ron/kg) 

1D B11D1 
Alte aparate mari utilizate pentru refrigerarea, conservarea şi 
păstrarea produselor alimentare, aparate de aer condiţionat  

0.68 0.81 

1L B11L1 
Alte aparate de mari dimensiuni utilizate pentru prepararea sau 
procesarea de altă natură a alimentelor, maşini de  spălat rufe/vase, 
aparate electrice  de încălzit  şi echipamente de ventilare 

0.34 0.40 

Categoria 2 -  Aparate de mici dimensiuni de uz profesional 

2C B21C3 Alte aparate profesionale de curăţat  0.42 0.50 

2H B21H3 
Maşini de măcinat cafea, filtre/espresoare de cafea, echipamente 
de deschis sau sigilat recipiente sau ambalaje 

0.42 0.50 

Categoria 3 - Echipamente informatice şi de telecomunicaţii  

3L B34L5 
Alte produse şi echipamente de colectat, stocat, prelucrat, 
prezentat sau comunicat informaţii prin mijloace electronice, 
inclusiv fotocopiatoare, de uz industrial 

0.42 0.50 

3Q B34Q1 
Telefoane publice şi alte echipamente de telecomunicaţii de mari 
dimensiuni 

0.42 0.50 

Categoria 4 - Echipamente de larg consum 

4H B41H5 

Alte produse sau echipamente de înregistrat  sau reprodus sunete 
ori imagini, inclusiv semnale sau alte tehnologii de propagare a 
sunetului ori imaginii, altfel decât prin telecomunicaţii, de uz 
industrial 

0.42 0.50 

4I C41I1 Panouri fotovoltaice 1 1.19 

Categoria 6 - Unelte electrice şi electronice (cu excepţia uneltelor industriale fixe de mari dimensiuni) 

6H B61H3 Alte unelte electrice si electronice de uz industrial 0.42 0.50 

Categoria 7- Jucării, echipament pentru petrecerea timpului liber şi echipament sportiv 

7F B71F1 Automate cu monede 0.42 0.50 

Categoria 8 - Dispozitive medicale (cu excepţia tuturor produselor implantate sau infectate) 

8A B81A1 Echipamente de radioterapie 0.42 0.50 

8B B81B1 Echipamente de cardiologie 0.42 0.50 

8C B84C1 
Echipamente de dializă, ventilatoare pulmonare, echipamente de 
medicină nucleară 

0.42 0.50 

8D B84D1 Echipamente de laborator pentru diagnosticare in-vitro 0.42 0.50 

8E B84E1 Analizoare 0.42 0.50 

8F B84F1 Aparate frigorifice 0.42 0.50 

8G B84G1 Teste de fecundare 0.42 0.50 

8H B84H1 
Alte aparate de detectare, prevenire, supraveghere, tratare, alinare 
a bolilor, rănilor sau incapacităţilor 

0.42 0.50 

Categoria 9 - Instrumente de supraveghere şi control de uz profesional 

9E B91E1 
Alte instrumente de supraveghere şi control utilizate în instalaţii 
industriale  (de ex. în panourile de control) 

0.42 0.50 

Categoria 10 - Distribuitoare automate 

10A B10A1 Distribuitoare automate de băuturi calde 0.34 0.40 

10B B10B1 Distribuitoare automate de sticle sau doze calde  ori reci 0.34 0.40 

10C B10C1 Distribuitoare automate de produse solide 0.34 0.40 

10D B10D1 Distribuitoare automate de bani 0.34 0.40 

10E B10E1 Toate aparatele care furnizează automat orice fel de produse 0.34 0.40 
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