RABLA DEEE 2019
Buget: 40.000.000 lei
Beneficiarii: Persoane fizice
a) este persoană fizică cu domiciliul în România;
b) nu are obligații restante la bugetul de stat și la bugetul local, conform legislației naționale în
vigoare, la data achiziționării EEE;
c) are vârsta de minimum 18 ani împliniți în momentul înscrierii în aplicația informatică;
d) este posesor al unui/unei buletin/cărți de identitate valabil/(e) în momentul înscrierii în program;
e) se obligă să predea, în momentul achiziționării unui EEE nou, un EEE uzat echivalent, din aceeași
categorie, respectiv: categoria frigidere/combine frigorifice/lăzi frigorifice/congelatoare, categoria
aparate de aer condiționat/aparate de aer condiționat portabile, categoria mașini de spălat vase,
categoria mașini de spălat rufe, categoria televizoare.
f) își dă acordul cu privire la prelucrarea de către Autoritate a tuturor datelor și informațiilor
furnizate, precum și cu privire la transmiterea acestora către terțe instituții sau persoane juridice în
vederea verificării îndeplinirii tuturor obligațiilor și clauzelor prevăzute în ghid sau în scopul elaborării
de situații și statistici.
Echipamente eligibile:
Mașini de spălat rufe
a.

200 lei- eficiență A++

b.

300 lei- eficiență A+++

Mașini de spălat vase
a.

300 lei- eficiență A++

b.

400 lei- eficiență A+++

Frigidere/combine frigorifice/lăzi frigo/congelatoare
a.

300 lei- eficiență A++

b.

400 lei- eficiență A+++

Aparate de aer condiționate, inclusiv portabile
a.

400 lei- eficiență A++ și A+++

Televizoare
a.

200 lei- eficiență A și A+

b.

400 lei- eficiență A++ și A+++

Pentru a putea beneficia de voucher persoana fizică trebuie să ofere la schimb un electrocasnic din
aceeași categorie, cu excepția mașinilor de spălat vase, unde se poate oferi orice alt electrocasnic
participant în program (schimb 1 la 1, cu excepția mașinilor de spălat vase)

Pașii de urmat pentru înscriere în platforma online:
1.
Completarea datelor personale: Nume, prenume, CNP, serie și Nr. Carte de identitate,
adresa, data eliberare CI/buletin, email și nr. telefon.
2.

Bifarea căsuțelor privind declarațiile referitoare la:

- regulamentul european privind protecția datelor personale;
- declarația privind obligațiile la bugetul de stat/bugetul local;
- declarația privind asumarea predării unui EEE uzat în schimbul achiziționării unui electrocasnic nou.
3.

Bifarea căsuței de securitate CAPTCHA pentru a ajunge la pasul următor.

4.

Alegerea tipului de voucher dorit.

5.

Finalizare.

Listele cu solicitanții aprobați vor fi publicate pe site-ul AFM.ro
Voucherele pot fi folosite și la vânzările online.
Persoana fizică trebuie să predea DEEE, iar comerciantul este obligat să îl preia, cu precizarea că pe
factură este menționată predarea unui DEEE.
Persoana fizică trebuie să semneze:
1.

Contractul de finanțare nerambursabilă

2.

Declarația pe proprie răspundere

3.

Factura

