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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAÞIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL FINANÞELOR
DIRECÞIA GENERALÃ A VÃMILOR

DECIZIE
pentru aprobarea Normelor tehnice privind antrepozitul vamal
Directorul general al Direcþiei Generale a Vãmilor,
având în vedere prevederile art. 394 din Regulamentul de aplicare a
Codului vamal al României, aprobat prin Hotãrârea Guvernului nr. 626/1997,
publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 271 din 9 octombrie
1997,
emite urmãtoarea decizie:
Articol unic. Ñ Se aprobã Normele tehnice privind antrepozitul vamal,
prevãzute în anexa la prezenta decizie.
Directorul general al Direcþiei Generale a Vãmilor,
Nini Sãpunaru

Bucureºti, 11 februarie 1999.
Nr. 270.
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ANEXÃ

NORME TEHNICE
privind antrepozitul vamal
CAPITOLUL I
Generalitãþi
1. Antrepozitul vamal este compus din clãdire, amplasament sau spaþiu de depozitare, destinat plasãrii mãrfurilor
sub regimul vamal de antrepozit, cât ºi sub un alt regim
vamal.
Mãrfurile depozitate în amplasamentele unui antrepozit
vamal sub un alt regim vamal decât antrepozitarea vamalã
nu intrã sub incidenþa regulilor specifice regimului de antrepozit, ci a regulilor specifice regimurilor vamale sub care au
fost plasate.
2. În clãdirile, amplasamentele sau în spaþiile de depozitare ale unui antrepozit vamal mãrfurile pot fi plasate în
regim de perfecþionare activã ºi transformare sub control
vamal, pe baza unei autorizaþii emise pentru acest regim ºi
prin care este identificat antrepozitul în speþã.
3. Încheierea regimului de perfecþionare activã ºi efectuarea formalitãþilor vamale aferente introducerii produselor
compensatoare obþinute în circuitul economic au loc în
momentul ieºirii din antrepozit.
4. Din raþiuni de control al depozitãrilor, intrãrilor ºi ieºirilor din depozit ºi de control vamal al mãrfurilor, tuturor
mãrfurilor aflate în antrepozit li se aplicã regulile privind
evidenþa materialã.
5. Drepturile de import aferente mãrfurilor plasate în
regim vamal de antrepozit fac obiectul garantãrii.
Cuantumul sumelor garantate se referã numai la mãrfurile aflate în stoc la un moment dat, al cãrui nivel este probat pe baza datelor furnizate de persoana responsabilã ºi
verificat periodic de biroul vamal.
Mãrfurile plasate în regim vamal de antrepozit într-un
antrepozit de tip D nu se supun obligaþiei de garantare a
taxelor vamale ºi celorlalte drepturi de import.
6. În scopul aplicãrii corecte a regimului vamal de antrepozit se definesc urmãtorii termeni:
Ñ titularul antrepozitului este administratorul sau gestionarul mãrfurilor depozitate în antrepozitul vamal;
Ñ antrepozitarul este titularul declaraþiei vamale prin
care mãrfurile sunt plasate în regim vamal de antrepozit ºi
cel care se aflã în raporturi juridice cu autoritatea vamalã;
Ñ deþinãtorul depozitului este persoana juridicã care are
drept de proprietate asupra acestuia.
CAPITOLUL II
Categorii ºi tipuri de antrepozit vamal
7. În regulamentul vamal sunt definite urmãtoarele tipuri
de antrepozit:
a) antrepozitul de tip A este un antrepozit vamal public,
destinat plasãrii în regim vamal de antrepozit atât a mãrfurilor proprii destinate titularului antrepozitului, cât ºi a celor
destinate unei terþe persoane juridice.

Responsabilitatea faþã de organele vamale privind mãrfurile din antrepozit, precum ºi obligaþia organizãrii evidenþei
materiale a acestora revin titularului antrepozitului.
Acest tip de antrepozit poate fi înfiinþat oriunde pe teritoriul þãrii, dar numai în clãdiri sau în amplasamente delimitate, agreate de vamã.
Un agent economic care doreºte sã plaseze mãrfuri în
acest tip de antrepozit trebuie sã obþinã în prealabil acceptul titularului antrepozitului;
b) antrepozitul de tip B este un antrepozit vamal public
în care mãrfurile pot fi plasate în regim vamal de antrepozit de cãtre orice persoanã juridicã, indiferent de deþinãtorul-gestionar al depozitului.
Gestionarul care deþine depozitul este responsabil faþã
de autoritatea vamalã pentru îndeplinirea obligaþiilor specifice menþionate în autorizaþia de antrepozit.
Obligaþiile ce decurg din plasarea mãrfurilor în regim
vamal de antrepozit revin fiecãrui antrepozitar, pentru mãrfurile acoperite prin declaraþia vamalã pe care acesta a
depus-o.
Acest tip de antrepozit poate funcþiona doar în clãdiri
sau în amplasamente delimitate, agreate de biroul vamal în
a cãrui razã teritorialã se aflã acesta.
Un agent economic care doreºte sã plaseze mãrfuri în
acest tip de antrepozit trebuie sã obþinã în prealabil acceptul gestionarului depozitului;
c) antrepozit de tip D este un antrepozit vamal public,
înfiinþat ºi gestionat de autoritatea vamalã, în care mãrfurile
pot fi plasate de cãtre orice persoanã juridicã.
Obligaþiile ce decurg din plasarea mãrfurilor în antrepozit
revin în întregime titularului operaþiunii.
Într-un antrepozit public de tip D autoritatea vamalã
pune la dispoziþie, contra cost, celor care doresc efectuarea
unor astfel de operaþiuni clãdirile, amplasamentele ºi celelalte spaþii de depozitare;
d) antrepozitul de tip C este un antrepozit vamal privat în
care pot fi plasate numai mãrfurile destinate gestionarului
depozitului.
Antrepozitarul este aceeaºi persoanã juridicã cu titularul
autorizaþiei pe baza cãreia a fost înfiinþat ºi funcþioneazã
antrepozitul.
Acest tip de antrepozit poate fi înfiinþat ºi poate funcþiona oriunde pe teritoriul vamal al României, în clãdiri sau
în amplasamente delimitate, agreate de biroul vamal în a
cãrui razã teritorialã se aflã acesta.
Obligaþia de a organiza evidenþa materialã a mãrfurilor
antrepozitate revine în toate situaþiile gestionarului, deþinãtor
al depozitului.
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CAPITOLUL III
Responsabilitãþile utilizatorului de antrepozit
8. În antrepozitele vamale titularul antrepozitului rãspunde de:
a) respectarea dispoziþiilor particulare menþionate în
autorizaþie;
b) executarea, solidar cu titularul operaþiunii, a obligaþiilor
care rezultã din plasarea mãrfurilor în regim vamal de
antrepozit, inclusiv organizarea evidenþei materiale a mãrfurilor antrepozitate, în forma prescrisã de biroul vamal.
9. Autoritãþii vamale nu îi revine nici o responsabilitate
în ceea ce priveºte derularea de cãtre titularul regimului
vamal de antrepozit ºi conservarea mãrfurilor antrepozitate.
Responsabilitatea autoritãþii vamale survine numai atunci
când mãrfurile au fost pierdute sau când au suferit stricãciuni din cauza unor neglijenþe grave sau a unor acte ale
funcþionarilor vamali. Normele legale referitoare la stricãciunile aduse mãrfurilor sau la pierderea acestora se aplicã în
mod corespunzãtor.
În antrepozitul de tip D principalul responsabil este titularul antrepozitului.
10. Titularul autorizaþiei de antrepozit este obligat sã
efectueze, cel puþin o datã pe an, un inventar al stocului.
CAPITOLUL IV
Procedura de autorizare a unui antrepozit vamal
11. Modul de organizare, precum ºi documentele privind
evidenþa materialã a antrepozitului de tip A, B ºi C sunt
supuse autorizãrii de cãtre autoritatea vamalã.
12. Antrepozitul vamal este destinat, în principal, plasãrii
mãrfurilor în regim vamal de antrepozit.
13. Sunt interzise înfiinþarea ºi funcþionarea unui antrepozit vamal în clãdiri, amplasamente sau în spaþii de depozitare în care se desfãºoarã vânzarea de mãrfuri cu
amãnuntul.
14. Cererea de autorizare pentru funcþionarea unui
antrepozit vamal sau pentru utilizarea regimului de antrepozit, completatã conform modelului prezentat în anexa nr. 7
la Regulamentul vamal, se adreseazã ºefului biroului vamal
în a cãrui razã teritorialã de competenþã se aflã clãdirea,
amplasamentul sau spaþiul de depozitare în speþã ºi se
întocmeºte de cãtre:
a) gestionarul antrepozitului, în cazul antrepozitului public
de tip A ºi a antrepozitului privat de tip C;
b) titularul operaþiunii în cazul antrepozitului public de
tip B.
Cererea se înregistreazã în registrul de intrare-ieºire a
corespondenþei, deschis la biroul vamal.
15. ªeful biroului vamal poate condiþiona emiterea autorizaþiei de probarea existenþei unor condiþii normale de desfãºurare a activitãþii agenþilor vamali (de exemplu: clãdirea
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sã fie corespunzãtor luminatã ºi încãlzitã, sã dispunã de
instalaþii sanitare; instalaþiile ºi accesoriile sã corespundã
tuturor prescripþiilor privind protecþia muncii).
16. Înfiinþarea unui antrepozit public de tip D se face
prin decizie a directorului general al Direcþiei Generale a
Vãmilor.
17. Atunci când sunt întrunite toate condiþiile cerute de
reglementãrile legale, biroul vamal care a primit cererea de
autorizare decide eliberarea autorizaþiei de antrepozit vamal.
Modelul acesteia, precum ºi instrucþiunile de completare
sunt cuprinse în anexa nr. 9 la Regulamentul vamal.
Rubricile nr. 1Ñ14 din autorizaþia de antrepozit vamal se
completeazã de cãtre deþinãtorul de antrepozit, iar rubricile
nr. 15Ñ18, de cãtre biroul vamal.
18. În fiecare autorizaþie, la rubrica nr. 1 se înscrie
numãrul de identificare individual compus din litere urmate
de un numãr de ordine în serie întreruptã (de exemplu:
"XXÉX"/"Y"/"0001"), în care componentele au urmãtoarea
semnificaþie:
a) "XXÉX": iniþialele agentului economic titular de autorizaþie;
b) "Y": tipul de antrepozit autorizat;
c) numãrul de jurnal.
19. Autoritatea vamalã de control, menþionatã la rubrica
nr. 3 din autorizaþia de antrepozit vamal, este, în toate
cazurile, biroul vamal în a cãrui razã teritorialã de competenþã funcþioneazã antrepozitul.
20. În rubrica nr. 10 din autorizaþia emisã pentru antrepozitele vamale de tip privat, se face o descriere sumarã a
mãrfurilor ce pot fi admise (se pot enumera coduri din
Tariful vamal de import al României).
21. În rubrica nr. 16 din autorizaþia de antrepozit vamal
se menþioneazã eventualele dispoziþii particulare (cum ar fi:
modalitãþile specifice de siguranþã ºi încuiere/descuiere a
depozitului) sau numãrul de identificare a anexei în care
sunt înscrise aceste dispoziþii particulare.
În cazul unui antrepozit public de tip B, în rubrica
nr. 16 din autorizaþie se menþioneazã ºi obligaþia ce revine
titularului operaþiunii:
a) de a verifica dacã toate operaþiunile de scoatere a
mãrfurilor din antrepozit sunt acoperite de o declaraþie
vamalã;
b) de a verifica prezentarea declaraþiilor vamale o datã
cu scoaterea mãrfurilor din antrepozit;
c) de a respecta îndatoririle ce decurg din plasarea
mãrfurilor în regim vamal de antrepozit, în special a acelora referitoare la taxele vamale ºi alte drepturi datorate,
precum ºi mãsurile de altã naturã privind importurile.
22. Încuierea/descuierea antrepozitului se face în prezenþa în mod obligatoriu a agentului desemnat de ºeful
biroului vamal, cu excepþia cazurilor temeinic justificate, a
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situaþiilor de forþã majorã ce decurg din respectarea normelor privind stingerea incendiilor sau a oricãror situaþii care
impun accesul urgent la mãrfuri în afara programului de
lucru al biroului vamal.
CAPITOLUL V
Revocarea autorizaþiei de antrepozit vamal
23. Revocarea autorizaþiei de antrepozit vamal se face
prin decizie a directorului general al Direcþiei Generale a
Vãmilor, pe baza raportului înaintat de biroul vamal care a
acordat autorizaþia sau de cel în a cãrui jurisdicþie se
gãseºte antrepozitul, în cazul unui transfer, ºi a propunerii
întocmite în acest sens de cãtre direcþia regionalã vamalã
în subordinea cãreia se gãseºte acesta.
Raportul trebuie sã ia în considerare, în mod obligatoriu,
posibilitãþile practice ºi legale de dispunere într-un alt regim
vamal a mãrfurilor antrepozitate.
24. Autorizaþia de antrepozit vamal poate fi revocatã în
urmãtoarele situaþii:
a) dacã se constatã cã prin încãlcarea legislaþiei în
vigoare mãrfurilor le-a fost datã o destinaþie neautorizatã;
b) dacã evidenþa materialã a mãrfurilor antrepozitate nu
este þinutã corect;

27. Introducerea mãrfurilor în antrepozitul vamal se
supune dispoziþiilor Normelor tehnice de completare,
utilizare ºi tipãrire a declaraþiei vamale în detaliu, aprobate
prin Decizia directorului general al Direcþiei Generale a
Vãmilor nr. 946/1997, cu modificãrile ulterioare.
28. În momentul intrãrii mãrfurilor în antrepozitul vamal
titularul operaþiunii este obligat sã verifice concordanþa datelor de identificare a acestora cu menþiunile cuprinse în
declaraþia vamalã.
Lipsurile, surplusurile sau alte discordanþe constatate cu
privire la mãrfurile ce urmeazã a fi plasate în regim de
antrepozit vamal se menþioneazã de cãtre titularul operaþiunii pe o listã care se anexeazã la exemplarul nr. 8 al
declaraþiei vamale. În acest caz, exemplarul nr. 8 al declaraþiei vamale de plasare a mãrfurilor în antrepozit vamal,
precum ºi lista în cauzã fac obiectul verificãrii exprese din
partea biroului vamal; dacã se constatã diferenþe, se întocmeºte o altã declaraþie care sã corespundã datelor reale.
Titularul operaþiunii informeazã biroul vamal, imediat ce
are cunoºtinþã, despre lipsurile, surplusurile sau discordanþele cu privire la mãrfurile plasate în regim vamal de
antrepozit.
Introducerea mãrfurilor româneºti

c) dacã situaþiile privind mãrfurile antrepozitate sau
declaraþiile aferente acestora ori cele privind intrãrile ºi
ieºirile de mãrfuri antrepozitate nu sunt prezentate în
termenul prescris de autoritãþile vamale;
d) dacã antrepozitul trebuie desfiinþat ca urmare a unor
noi dispoziþii legale sau a dispoziþiilor legale modificate;
e) dacã pe o perioadã de un an nu se introduce nici o
marfã în antrepozit;
f) la cererea titularului autorizaþiei.
CAPITOLUL VI
Introducerea mãrfurilor în antrepozitul vamal

29. Mãrfurile româneºti provenite din teritoriul României
pot fi introduse într-un antrepozit vamal pentru perioada
necesarã pânã în momentul pãrãsirii teritoriului þãrii.
La introducerea acestora în antrepozitul vamal se întocmeºte ºi se prezintã, o datã cu acestea, o declaraþie
vamalã în detaliu, completatã corespunzãtor codului IM 7;
în rubrica nr. 37 din aceastã declaraþie se înscrie codul
71/11; exemplarul nr. 7 (sau 2/7, în cazul folosirii unui program informatic) al declaraþiei nu se utilizeazã.
30. Destinaþia acordatã mãrfurilor este supusã verificãrilor periodice de cãtre autoritatea vamalã competentã.
Durata antrepozitãrii

Introducerea mãrfurilor strãine

25. În antrepozitele vamale pot fi plasate numai mãrfurile menþionate în autorizaþie.
Introducerea mãrfurilor în antrepozit poate fi interzisã de
autoritatea vamalã atunci când existã prohibiþii sau restricþii
justificate, conform dispoziþiilor art. 86 din Codul vamal al
României.
26. Cantitatea de mãrfuri admisã în antrepozitul vamal
trebuie sã fie în concordanþã cu capacitatea de stocare a
clãdirii, a amplasamentului sau a spaþiilor de depozitare ºi
sã asigure aplicarea dispoziþiilor privind exercitarea supravegherii vamale. Þinând seama de aceste condiþii, stabilirea
cantitãþii de mãrfuri care poate intra zilnic în antrepozitul
vamal revine gestionarului acestuia.

31. Termenul în care mãrfurile se aflã în regim vamal
de antrepozit sau în care sunt depozitate într-un antrepozit
vamal nu este limitat prin lege, dar ºeful biroului vamal
stabileºte un termen maxim pe parcursul cãruia mãrfurile
pot sta în antrepozit.
Termene speciale de antrepozit pot fi, de asemenea,
prevãzute pentru mãrfurile perisabile.
Dacã în autorizaþia de antrepozit vamal a fost menþionat
un termen maxim acordat ºi se solicitã motivat prelungirea
acestuia, utilizatorul antrepozitului vamal este obligat sã
prezinte un nou formular de autorizaþie. Aceasta se
completeazã în mod similar cu cea depusã iniþial, mai puþin
rubrica nr. 8. La aceastã rubricã antrepozitarul menþioneazã
noul termen solicitat.
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O datã cu noua autorizaþie de antrepozit vamal se
depune ºi cea emisã anterior.
Cele douã exemplare ale autorizaþiei de antrepozit
vamal, aprobate anterior, se bareazã de cãtre biroul vamal
cu o linie ºi se face menþiunea ”anulatÒ.
CAPITOLUL VII
Încheierea regimului vamal de antrepozit
32. La ieºirea dintr-un antrepozit vamal public declaraþiile vamale corespunzãtoare încheierii regimului vamal de
antrepozit, validate în prealabil de biroul vamal, se prezintã
o datã cu mãrfurile în momentul scoaterii acestora.
33. Mãrfurile care ies dintr-un antrepozit vamal trebuie
sã fie evidenþiate imediat în evidenþa materialã de cãtre
gestionarul antrepozitului. Aceastã operaþiune trebuie sã
aibã loc cel mai târziu în prima zi lucrãtoare care urmeazã
zilei în care mãrfurile au fost scoase din antrepozit.
În scopul evidenþierii cantitãþilor de mãrfuri scoase din
antrepozitul vamal este obligatorie luarea în considerare a
eventualelor diferenþe constatate cu ocazia verificãrilor.
34. Mãrfurile din antrepozit, plasate iniþial în regim vamal
de antrepozit, pentru care se doreºte scoaterea din antrepozit ºi plasarea în regim vamal de perfecþionare activã
sau transformare sub control vamal, sunt supuse dispoziþiilor corespunzãtoare acestor regimuri.
Reexportul mãrfurilor aflate în antrepozitul vamal

35. În cazul reexportului mãrfurilor aflate în antrepozitul
vamal, la declaraþia vamalã de reexport se anexeazã urmãtoarele documente:
Ñ un exemplar al autorizaþiei de antrepozit vamal;
Ñ certificatele, licenþele sau alte documente necesare
închiderii operaþiunii.
Rubricile nr. 31Ñ36 din declaraþia vamalã de încheiere
a regimului se completeazã în mod corespunzãtor operaþiunii, þinând seama de mãrfurile care fac obiectul operaþiunii.
Urmãtoarele elemente trebuie sã se regãseascã în mod
obligatoriu în declaraþia vamalã:
Ñ în rubrica nr. 1: codul EX 3;
Ñ în rubrica nr. 31: o descriere detaliatã a mãrfurilor,
care sã permitã o identificare rapidã a acestora. ªeful
biroului vamal poate aproba ca în situaþia declarãrii de
mãrfuri de o mare diversitate, în rubrica nr. 31 sã se facã
trimitere la numãrul de identificare a unei anexe, în care
este realizatã descrierea globalã a mãrfurilor; anexa poate
fi înlocuitã cu factura, dispoziþia de livrare, lista specificativã sau cu orice alt document care conþine informaþiile
detaliate necesare;
Ñ în rubrica nr. 37: codul 31/71 sau 31/72, dupã caz;
Ñ în rubrica nr. 40: în cazul reexportului de mãrfuri
introduse într-un antrepozit de tip B, se menþioneazã
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numãrul de identificare a declaraþiei vamale de antrepozitare cu codul IM 7;
Ñ în rubrica nr. 44: identificarea antrepozitului, a biroului vamal pe lângã care acesta funcþioneazã ºi eventuale
menþiuni privind certificatul de origine a mãrfurilor în speþã
sau alte certificate ori documente cerute.
36. Momentul încheierii regimului vamal de antrepozit
coincide cu cel al validãrii declaraþiei vamale.
Încheierea regimului de antrepozit prin import

37. Mãrfurile ce urmeazã sã fie scoase din antrepozitul
vamal ºi introduse în circuitul economic fac obiectul unei
declaraþii vamale cu codul IM 4.
38. Declaraþia vamalã aferentã mãrfurilor ce sunt introduse în circuitul economic, cuprinzând toate datele necesare pentru regularizarea cantitãþii de mãrfuri din antrepozit
sau/ºi pentru încheierea regimului vamal, se prezintã pentru
validare la biroul vamal. Titularul acesteia nu poate fi decât
persoana care, în momentul încheierii regimului vamal de
antrepozit, are drept de dispoziþie asupra mãrfurilor.
Plasarea mãrfurilor antrepozitate într-un alt regim vamal
suspensiv

39. La încheierea regimului vamal de antrepozit mãrfurile pot fi declarate pentru plasarea în unul dintre urmãtoarele regimuri vamale suspensive:
a) regimul de perfecþionare activã a mãrfurilor Ñ sistem cu suspendare;
b) regimul de perfecþionare activã a mãrfurilor Ñ sistem
cu restituire;
c) regimul de transformare sub control vamal a
mãrfurilor;
d) regimul de admitere temporarã a mãrfurilor.
40. La încheierea regimului vamal de antrepozit se va
depune la biroul vamal o declaraþie vamalã aferentã regimului solicitat de titularul operaþiunii.
41. Este obligatorie verificarea fizicã a mãrfurilor care
ies dintr-un antrepozit vamal.
42. În cazul antrepozitului privat, în vederea plasãrii
mãrfurilor în regim de perfecþionare activã Ñ sistem cu
suspendare, cantitatea acestora este operatã în evidenþa
materialã în momentul scoaterii mãrfurilor.
Regularizarea cantitãþii de mãrfuri rãmase se efectueazã
periodic, în fiecare lunã calendaristicã, de cãtre biroul
vamal, care verificã concordanþa datelor privind mãrfurile ºi
cantitãþile de mãrfuri aferente celor douã declaraþii vamale.
Scoateri temporare de mãrfuri din antrepozitul vamal

43. Mãrfurile aflate într-un antrepozit vamal pot fi scoase
temporar din acesta în circumstanþe justificate: expoziþii,
demonstraþii, manipulãri uzuale etc.
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Aprobarea privind scoaterea temporarã a mãrfurilor din
antrepozitul vamal poate fi obþinutã cu ocazia acordãrii
autorizaþiei sau ulterior, în scris, din partea biroului vamal.
În ambele situaþii se depune o cerere la biroul vamal,
care trebuie sã conþinã urmãtoarele elemente:
a) descrierea cât mai precisã a mãrfurilor care urmeazã
sã fie scoase temporar din antrepozit;
b) cantitatea mãrfurilor;
c) data la care este prevãzutã scoaterea temporarã a
mãrfurilor;
d) data la care este prevãzutã reintrarea mãrfurilor în
antrepozit.
Cererea de scoatere temporarã ºi cererea de efectuare
de manipulãri uzuale pot fi depuse în acelaºi moment.
44. Scoaterea temporarã ºi reintrarea mãrfurilor în antrepozitul vamal nu implicã depunerea unei declaraþii vamale.
În toatã perioada în care mãrfurile sunt scoase temporar
din antrepozitul vamal, ele se considerã a fi plasate în
regim de antrepozit vamal.
45. Biroul vamal poate solicita în orice moment situaþia
privind stocul faptic ºi scriptic al mãrfurilor existente în
antrepozitul vamal, precum ºi prezentarea de evidenþe privind mãrfurile scoase temporar, pe bazã de înscrisuri sau
de documente interne.
Aprobarea emisã de biroul vamal, conform cãreia mãrfurile pot fi scoase temporar din antrepozitul vamal, poate
conþine condiþii particulare.
CAPITOLUL VIII
Stocarea în comun a mãrfurilor în antrepozitul vamal
46. Într-un antrepozit vamal se permite stocarea în
comun în acelaºi spaþiu, dar în partide separate, a:
a) mãrfurilor plasate în regim vamal de antrepozit;
b) mãrfurilor strãine plasate în regim de perfecþionare
activã sau de transformare sub control vamal;
c) mãrfurilor româneºti.
47. În cazul în care stocarea are ca efect imposibilitatea
identificãrii de cãtre biroul vamal a regimului vamal, operaþiunea este permisã numai în cazul mãrfurilor echivalente
(mãrfuri încadrate la aceeaºi subpoziþie din nomenclatura
Tarifului vamal de import al României, cu aceeaºi calitate
comercialã ºi având aceleaºi caracteristici tehnice).
Este interzisã compensarea prin echivalent între mãrfurile ce pot fi distinse unele de altele.
Stocarea în comun se menþioneazã în rubrica nr. 12 din
autorizaþia de antrepozit vamal. Aceastã rubricã se utilizeazã ºi pentru indicarea prescripþiilor speciale care trebuie
luate în considerare în vederea identificãrii mãrfurilor.
48. Mãrfurile trebuie dispuse în antrepozitul vamal astfel
încât accesul în orice moment al agenþilor vamali în vederea inventarierii ºi a controlului stocului sã fie nestingherit.

Agentul vamal desemnat de biroul vamal cu efectuarea
controlului poate, atunci când considerã cã este necesar,
sã îºi impunã exigenþele privind modalitatea de dispunere
a mãrfurilor.
CAPITOLUL IX
Operaþiuni uzuale la care pot fi supuse mãrfurile aflate în
regim vamal de antrepozit
49. Pe durata regimului vamal de antrepozit mãrfurile
pot fi supuse operaþiunilor uzuale prevãzute la art. 108 din
Codul vamal al României ºi la art. 182 din Regulamentul
vamal, în condiþiile prevãzute mai jos ºi cu aprobarea autoritãþii vamale. Modelul cererii de efectuare a operaþiunilor
uzuale este cuprins în anexa nr. 1.
50. Atunci când toate condiþiile legale sunt întrunite,
biroul vamal acordã autorizarea de efectuare a operaþiunilor
uzuale pe un formular similar celui prevãzut în anexa nr. 2.
51. Operaþiunile uzuale la care pot fi supuse mãrfurile
pe durata regimului vamal de antrepozit includ în mod distinct urmãtoarele:
A. manipulãri uzuale, necesare pentru asigurarea
conservãrii mãrfurilor pe perioada depozitãrii, dar care nu
determinã schimbarea codului tarifar de 8 cifre din Tariful
vamal de import al României, cum sunt;
a) ventilarea, uscarea, vânturarea, desprãfuirea, operaþiunile simple de curãþare, reparare a ambalajului, reparaþii
simple ale stricãciunilor intervenite pe durata transportului
sau a regimului vamal de antrepozit, aplicarea sau
înlãturarea înveliºurilor de protecþie aplicate în vederea
transportului;
b) inventarierea mãrfurilor;
c) eliminarea elementelor dãunãtoare sau contaminate;
d) conservarea prin iradiere sau adãugarea agenþilor de
conservare;
e) tratarea împotriva paraziþilor ºi dãunãtorilor;
f) orice tratament de regularizare a temperaturii, chiar ºi
în cazurile în care acesta determinã schimbarea codului
tarifar de 8 cifre din Tariful vamal de import al României;
B. operaþiuni destinate ameliorãrii prezentãrii sau a calitãþii mãrfurilor strãine introduse în þarã ºi plasate în regim
vamal de antrepozit, cum sunt:
a) înlãturarea cozilor sau scoaterea sâmburilor fructelor;
b) asamblarea ºi montarea produselor complete, a
pieselor ºi accesoriilor, care nu joacã un rol esenþial în
fabricarea produsului, chiar ºi cu cele care se încadreazã
în codul tarifar de 8 cifre din Tariful vamal de import al
României, diferite de cele ale produselor complete, asamblate sau montate (de exemplu: montarea unui aparat radio
pe un autovehicul);
c) completarea unor produse cu altele, de unul sau mai
multe feluri, chiar ºi cu unele care se încadreazã în codul
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tarifar de 8 cifre din Tariful vamal de import al României,

Pentru calculul drepturilor de import aferente mãrfurilor

diferite de cele ale mãrfurilor supuse completãrii, în mãsura

aflate în antrepozit vamal, la introducerea acestora în

în care aceasta nu schimbã natura mãrfurilor originare (de

circuitul economic se aplicã dispoziþiile stabilite pentru

exemplu: completarea cu aditivi, gaz, benzinã sau motorinã,

importul de mãrfuri.

esenþe ºi cu arome de fructe etc.);

CAPITOLUL X

d) diluarea lichidelor, chiar ºi cu substanþe de diluare
care se încadreazã în codul tarifar de 8 cifre din Tariful
vamal de import al României, diferite de cele ale lichidelor
de diluat;
e) amestecul mãrfurilor de acelaºi fel, având calitãþi diferite, premergãtoare obþinerii unei calitãþi constante sau
cerute expres de client, dacã aceasta nu schimbã natura
mãrfurilor;

Transferul mãrfurilor dintr-un antrepozit vamal în altul
54. Transferul mãrfurilor fãrã încheierea regimului vamal
de antrepozit nu este posibil atunci când antrepozitul de
plecare sau antrepozitul de destinaþie a mãrfurilor este de
tip B.
55. Pentru transferul mãrfurilor dintr-un antrepozit vamal
în altul, fãrã încheierea regimului vamal, deþinãtorul antre-

f) operaþiuni simple de separare a mãrfurilor;

pozitului cãtre care sunt expediate mãrfurile depune la

C. operaþiuni de pregãtire a mãrfurilor strãine introduse

biroul vamal de plecare exemplarele nr. 1, 4 ºi 5 ºi un

în þarã ºi plasate în regim vamal de antrepozit, cum sunt:

exemplar suplimentar identic exemplarului nr. 1 al declara-

a) ajustarea ºi reglarea;

þiei vamale; acestea se completeazã potrivit instrucþiunilor

b) trierea, filtrarea mecanicã, cernerea ºi strecurarea;

cuprinse în anexa nr. 3.

c) ambalarea, dezambalarea, înlocuirea ambalajului,
decantarea ºi transvazarea simplã, chiar ºi în cazul în care
se obþin produse încadrate în codul tarifar de 8 cifre din
Tariful vamal de import al României, diferite de cele ale
mãrfurilor originare;
d) aplicarea ºi modificarea marcajelor, sigiliilor, etichetelor sau a altor semne distinctive similare, dacã acestea nu
determinã atribuirea unei origini diferite de cea realã;
e) probarea ºi ajustarea sau punerea în funcþiune a utilajelor, maºinilor ºi a altor dispozitive, aparate sau vehicule;
f) efectuarea de probe necesare pentru verificarea concordanþei cu normele de protecþie a mediului, sãnãtãþii
umane ºi cu alte standarde sau norme;
g) decuparea ºi debitarea fructelor sau legumelor
uscate;
h) tratamente antiruginã;
i) reconstituirea mãrfurilor dupã transport;
j) condiþionarea temperaturii mãrfurilor, în vederea transportului;
k) cãlcatul textilelor;
l) tratarea electrostaticã a textilelor.
52. Toate manipulãrile determinã, în funcþie de tipul de
antrepozit vamal, înscrierea lor în evidenþa materialã a
antrepozitului sau/ºi, dupã caz, în declaraþiile vamale cu
codul IM 7 aferente.

Biroul vamal de plecare vizeazã rubrica D din declaraþia
vamalã; prin aceasta se atestã faptul cã a verificat îndeplinirea indicaþiilor fixate ºi se stabileºte termenul în care
mãrfurile trebuie prezentate la biroul vamal pe lângã care
funcþioneazã antrepozitul cãtre care mãrfurile sunt transferate.
Exemplarul nr. 1 al declaraþiei vamale este reþinut de
biroul vamal de plecare.
Exemplarul suplimentar, precum ºi exemplarele nr. 4 ºi
5 ale declaraþiei vamale însoþesc mãrfurile ºi sunt prezentate împreunã cu acestea la biroul vamal al antrepozitului
de destinaþie.
Exemplarul nr. 5 al declaraþiei vamale este vizat de
biroul vamal de destinaþie în caseta I ºi este trimis biroului
vamal de plecare.
Exemplarul nr. 4 este reþinut de biroul vamal de destinaþie.
Exemplarul suplimentar este remis deþinãtorului de antrepozit care primeºte mãrfurile.
Biroul vamal de plecare verificã încheierea corectã a
transferului, verificând prin comparare concordanþa dintre
exemplarele nr. 1 ºi 5 ale declaraþiei vamale.
Exemplarul nr. 5 este remis imediat deþinãtorului antrepozitului de plecare.

53. Antrepozitarii nu sunt obligaþi sã reproducã pe noile

Deþinãtorii antrepozitelor pãstreazã în acelaºi loc exem-

ambalaje mãrcile aplicate pe ambalajele iniþiale. Prin apli-

plarele declaraþiei vamale care le-au fost remise ºi evidenþa

carea unor noi mãrci indicaþiile originare pot fi înlocuite, dar

materialã a antrepozitului.

nu falsificate.
Aplicarea de mãrci sau de alte indicaþii susceptibile de a
schimba originea mãrfurilor este interzisã.

56. Noul titular preia rãspunderea asupra mãrfurilor
transferate de la data la care acesta efectueazã primirea
lor ºi înscrierea în evidenþa sa contabilã.
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CAPITOLUL XI
Distrugerea sau pierderea mãrfurilor
din antrepozitul vamal

57. Mãrfurile aflate într-un antrepozit vamal pot fi distruse sub supraveghere vamalã.
Cu ocazia distrugerii se întocmeºte un act constatator
de cãtre biroul vamal; acesta conþine informaþii din care sã
reiasã dacã:
a) mãrfurile au fost prezentate pentru verificare;
b) agentul vamal desemnat de biroul vamal a asistat la
distrugere;
c) dupã distrugere rãmân sau nu reziduuri cu valoare
comercialã.
58. În cazul în care unele reziduuri au o valoare comercialã, agentul vamal menþioneazã natura reziduurilor, poziþia
tarifarã ºi valoarea acestora, înºtiinþând totodatã persoana
în drept despre constatãrile sale.
Pentru reziduurile în cauzã biroul vamal încaseazã
taxele ºi celelalte drepturi vamale aferente, cu excepþia
cazului în care acestea sunt exportate. Cuantumul taxelor
ºi al drepturilor vamale în speþã se determinã în funcþie de
încadrarea tarifarã ºi de valoarea reziduurilor. Elementele
de taxare luate în calcul sunt cele în vigoare la data
întocmirii actului constatator.
59. Distrugerea sau pierderea unor mãrfuri aflate în
antrepozit vamal ca urmare a unor cazuri fortuite sau de
forþã majorã (incendiu, distrugeri semnificative generate de
circumstanþe imprevizibile) se asimileazã distrugerii sub control vamal.
Antrepozitarul este obligat sã anunþe cât mai curând
posibil biroul vamal atunci când constatã distrugerea sau
pierderea unor mãrfuri aflate în antrepozit ºi sã solicite
acestuia efectuarea verificãrilor ºi constatãrilor ce se impun.
Eventualele probe (atestarea serviciilor de pompieri sau
poliþie, documente ale companiilor de asigurãri etc.) sunt
reþinute la dosar.
60. Dacã biroul vamal de control nu admite distrugerea
sau pierderea acestora, antrepozitarul este obligat sã solicite acordarea regimului vamal de import ºi sã verifice
corelarea acestui fapt cu ieºirile din evidenþa materialã a
antrepozitului.
Biroul vamal poate admite ca declaraþiile vamale de
import aferente acestor situaþii sã fie depuse în mod periodic, la intervale regulate de timp.
CAPITOLUL XII
Evidenþa materialã a mãrfurilor aflate în antrepozitul
vamal

Evidenþa materialã este organizatã în mod diferit pentru
un antrepozit de tip A ºi C, pe de o parte, ºi pentru antrepozitul de tip B, pe de altã parte.
Evidenþa materialã are drept suport de date declaraþiile
vamale

prin

care

mãrfurile

sunt

declarate

pentru

intrarea/ieºirea în/din antrepozit, actele constatatoare întocmite, precum ºi fiºele de stoc.
Evidenþa materialã în antrepozitele de tip A ºi C

62. Gestionarii antrepozitelor de tip A ºi C rãspund de
organizarea evidenþei materiale privind mãrfurile, într-o
formã agreatã de cãtre biroul vamal.
Forma în care este organizatã evidenþa materialã poate
fi adaptatã la organizarea internã a gestionarului (spre
exemplu, la programul informatic folosit).
Evidenþa materialã þinutã de titularul autorizaþiei de
antrepozit în scopuri comerciale sau logistice poate fi
agreatã de cãtre biroul vamal, dacã aceasta conþine toate
datele cerute ºi dacã aceste date sunt ordonate în aºa fel
încât sã poatã fi exploatate de cãtre serviciile vamale.
Evidenþa materialã în antrepozitul de tip B

63. În antrepozitele de tip B nu este obligatorie organizarea evidenþei materiale. Urmãrirea miºcãrii mãrfurilor din
antrepozit se face în mod direct, prin analizarea cumulativã
a declaraþiilor vamale de antrepozitare (codul IM 7) Ñ
exemplarul nr. 8 al declaraþiei vamale.
Antrepozitarul înscrie pe acesta sau pe o fiºã aferentã
ieºirile de mãrfuri din antrepozit de aºa manierã încât stocul nelichidat sã poatã fi determinat uºor în orice moment.
În momentul în care mãrfurile ce fac obiectul unei
declaraþii vamale de plasare sub regim vamal de antrepozit
primesc o altã destinaþie vamalã, iar regimul se închide
prin acea declaraþie, utilizatorul antrepozitului o prezintã
biroului vamal cu prilejul verificãrii lichidãrii.
Rezultatul acestei verificãri este certificat de biroul vamal
pe exemplarele nr. 6 ºi 8 ale declaraþiei vamale.
Dacã declaraþia poate fi consideratã închisã, biroul de
control restituie exemplarul nr. 8 utilizatorului antrepozitului.
Evidenþa materialã în antrepozitul de tip D

64. Într-un antrepozit de tip D evidenþa materialã este
þinutã de cãtre biroul vamal printr-un registru de evidenþã a
mãrfurilor la import, deschis de biroul vamal special în
acest scop.
Cantitãþile înscrise pe declaraþiile vamale de plasare sub

Generalitãþi

regim vamal de antrepozit ºi verificate de cãtre agenþii

61. În cazul antrepozitelor vamale private ºi al antrepozitului de tip A evidenþa materialã este organizatã de cãtre
titularul autorizaþiei de antrepozit.

vamali sunt încãrcate în evidenþa materialã a antrepozitului
ºi sunt descãrcate cu cantitãþile constatate de agenþi la
ieºirea din antrepozit.
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ªeful biroului vamal poate autoriza þinerea evidenþei pe
fiºe de magazie sau prin intermediul unui program
informatic.
Înscrierile din evidenþe nu sunt închise dupã o operaþiune de inventariere a mãrfurilor, chiar ºi dacã aceasta a
dus la constatarea unei lipse sau a unui excedent de mãrfuri. În aceste ultime douã tipuri de cazuri cantitatea de
mãrfuri constatatã cu ocazia inventarierii este reportatã
într-o nouã evidenþã, iar agentul vamal însãrcinat cu inventarierea completeazã o notã de recepþie; datele înscrise trebuie sã coincidã cu nota de constatare a lipsurilor sau a
surplusului de mãrfuri.
Evidenþa materialã se închide pe data de 31 decembrie
a fiecãrui an calendaristic.
Cantitãþile de mãrfuri înscrise în evidenþã ºi aflate în
stocul antrepozitului vamal se reporteazã în evidenþa corespunzãtoare noului an calendaristic care urmeazã (prin debitarea evidenþei vechi ºi creditarea evidenþei noi). Nota de
recepþie menþionatã mai sus nu este modificatã ºi este
pãstratã ca atare în evidenþã.
ªeful biroului vamal poate stabili altã datã de închidere
a evidenþei ºi deschiderea alteia noi, dacã aceste operaþiuni necesitã un volum prea mare de muncã faþã de
personalul ºi condiþiile disponibile.
ªeful biroului vamal poate dispune pãstrarea evidenþei
antrepozitului pe baza unor înscrisuri curente, a unor elemente de identificare a mãrfurilor (de exemplu: greutate,
litraj, numãr de piese etc.). În acest caz nu se întocmeºte
notã de recepþie.
Fiºele de stoc

65. Fiºele de stoc sunt utilizate pentru înregistrarea
intrãrilor ºi ieºirilor de mãrfuri în ºi din antrepozitul vamal,
din ele putându-se deduce stocul scriptic existent la un
moment dat.
Titularul autorizaþiei de antrepozit vamal trebuie sã
înscrie datele în fiºele de stoc, diferenþiate conform urmãtoarelor criterii:
a) pe titular de antrepozit vamal (doar pentru antrepozitul de tip A);
b) pe perioadã de închidere (an calendaristic sau an
contabil);
c) pe fel, tip ºi calitate ale mãrfurilor;
d) pe originea mãrfurilor;
e) pe þarã de provenienþã, dacã este cazul;
f) distinct, pentru mãrfurile obþinute în regim de perfecþionare activã în antrepozitul vamal;
g) distinct, pentru mãrfurile obþinute în regim de perfecþionare pasivã în antrepozitul vamal;
h) distinct, pentru mãrfurile de aceeaºi origine ºi sosite
din aceeaºi þarã, dar care sunt facturate în devize diferite.
Modelul fiºei de stoc este prezentat în anexa nr. 6.
Bilanþul periodic al evidenþei materiale

66. Evidenþa materialã a antrepozitului vamal este
închisã o datã pe an.
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Aceasta nu împiedicã dreptul titularului autorizaþiei de
antrepozit vamal sã solicite biroului vamal închiderea
evidenþei materiale la intervale de timp mai mici sau dreptul
biroului vamal de a impune acest fapt (prestabilit la
acordarea autorizaþiei de antrepozit sau decizia ulterioarã a
ºefului biroului vamal).
Închiderea evidenþei materiale nu trebuie sã coincidã cu
sfârºitul unui an calendaristic, ci cu inventarul stocului
agentului economic.
67. În momentul prezentãrii decontului de închidere,
biroul vamal poate dispune efectuarea unui control general
asupra miºcãrilor de stoc.
La completarea rubricilor specifice din declaraþia vamalã
globalã se þine seama ºi de îndeplinirea condiþiei de concordanþã cu ieºirile de mãrfuri din antrepozit ºi de inventarele efectuate în perioada supusã declarãrii.
68. La închiderea evidenþei materiale se vor face referiri
în fiºa de stoc. Modelul acestei evidenþe este prezentat în
anexa nr. 6.
Evidenþa materialã este organizatã în mod distinct pentru mãrfurile strãine ºi, dupã caz, pentru mãrfurile româneºti din antrepozit.
69. Dacã drepturile de import aferente mãrfurilor obþinute
în regim de perfecþionare activã în antrepozitul vamal figureazã pe fiºele de stoc, o coloanã suplimentarã corespunzãtoare acestora este deschisã în evidenþa materialã a
stocului.
70. Decontul de închidere, precum ºi un exemplar al
evidenþei stocurilor se remit biroului vamal cel târziu la
sfârºitul celei de-a doua sãptãmâni care urmeazã perioadei
ºi sunt însoþite de urmãtoarele documente:
a) fiºele de stoc;
b) declaraþiile vamale corespunzãtoare modificãrilor stocului;
c) declaraþiile vamale aferente mãrfurilor introduse în circuitul economic, validate pe parcursul anului;
d) atunci când este cazul, declaraþiile vamale care stau
la baza plãþii taxelor ºi a drepturilor de import aferente lipsurilor, pierderilor ºi erorilor (întocmite în vederea regularizãrii acestora).
Utilizarea decontului de închidere

71. Titularul autorizaþiei de antrepozit vamal are obligaþia
de a îndeplini instrucþiunile biroului vamal privind regularizarea diferenþelor constatate cu ocazia controlului deconturilor.
72. Dupã regularizarea diferenþelor constatate agentul
vamal desemnat de biroul vamal face urmãtoarea menþiune
pe decont:
”Constatat conformitatea
Continuare la decont de antrepozit vamal nr. ..........
Autorizaþie de antrepozit vamal tip .......... nr. ..........
Dat la .......... pe data de ..........
(numele, semnãtura ºi ºtampila personalã)Ò
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73. Dacã un dosar trebuie transmis pe cale ierarhicã
pentru decizie în legãturã cu neregularitãþile constatate ºi
cu aplicarea de contravenþii, aprobarea decontului nu poate
avea loc decât dupã luarea la cunoºtinþã a deciziei.
Dupã terminarea controlului biroul vamal anunþã titularul
autorizaþiei de antrepozit cã decontul este acceptat ºi îi
remite acestuia evidenþele fiºelor de stoc.
Celelalte documente referitoare la decont sunt pãstrate
de cãtre biroul vamal.
Pãstrarea evidenþelor ºi a fiºelor de stoc

74. Titularul autorizaþiei de antrepozit vamal este obligat
sã pãstreze evidenþele ºi fiºele de stoc timp de 5 ani de la
data închiderii decontului în care figureazã ºi sã le prezinte
autoritãþilor vamale la simpla cerere a acestora.
Decontul final

75. Decontul final se întocmeºte numai în cazul revocãrii autorizaþiei de antrepozit vamal.
Mãrfurile aflate în stocul rezultat dupã decontul final trebuie sã primeascã o destinaþie autorizatã:
Ñ în 30 de zile de la data revocãrii autorizaþiei, pentru
antrepozitele de tip A, C sau D;
Ñ în termenul prevãzut în decizia de revocare a autorizaþiei, pentru antrepozitul de tip B.
Inventarierea mãrfurilor din antrepozitul vamal

76. Biroul vamal este obligat sã inventarieze stocul de
mãrfuri din antrepozitul vamal cel puþin o datã într-un an
calendaristic.
Pe parcursul inventarului trebuie sã se þinã seama de
pierderile de mãrfuri rezultate din cauze naturale, cum este
uscarea sau evaporarea (dacã acestea sunt admise prin
reglementãrile legale în vigoare).
Aceste posibile pierderi nu pot în nici un caz acoperi
scoaterile frauduloase de mãrfuri din antrepozitul vamal.
77. În situaþia în care se constatã, cu ocazia inventarierii, mãrfuri care lipsesc, pentru acestea se datoreazã taxele
vamale ºi celelalte drepturi de import.
În situaþia în care se constatã, cu ocazia inventarului,
cantitãþi de mãrfuri în plus, acestea sunt preluate pe noi
declaraþii de plasare a mãrfurilor într-un antrepozit de tip B
în numele aceluiaºi titular al operaþiunii.
Aceeaºi procedurã este aplicatã atunci când diferenþele
sunt constatate de cãtre titularul operaþiunii.
78. Agentul desemnat de biroul vamal pentru realizarea
acestei operaþiuni ia decizia privind efectuarea unei inventarieri complete sau parþiale.
79. Inventarierea presupune desfacerea coletelor ºi controlul sumar al cantitãþilor de mãrfuri, în funcþie de datele
înscrise cu ocazia plasãrii mãrfurilor în antrepozitul vamal,
în prezenþa titularului operaþiunii.

80. Atunci când, cu ocazia inventarierii, agenþii vamali
constatã diferenþe semnificative între mãrfurile aflate în stoc
ºi cele declarate la plasarea în regim vamal de antrepozit
sau în cazul unei contestaþii, inventarul este efectuat într-o
manierã aprofundatã ºi precisã. În aceste situaþii este obligatorie invitarea antrepozitarului sau a reprezentantului
desemnat de acesta.
81. Antrepozitarul poate solicita ºefului biroului vamal
efectuarea unui inventar suplimentar al mãrfurilor, fãrã ca
acþiunea sã fie motivatã de prezumarea unor lipsuri sau
neconcordanþe existente în evidenþã.
82. Agenþii vamali însãrcinaþi cu inventarul întocmesc, în
douã exemplare, un proces-verbal de inventar, pe formularul al cãrui model este prevãzut în anexa nr. 4. Un exemplar este remis persoanei interesate, iar celãlalt exemplar
este destinat biroului vamal pentru evidenþã.
Dacã stocul real de mãrfuri gãsit cu ocazia inventarului
diferã de stocul înscris în evidenþe pe baza documentelor
de intrare ºi de ieºire din antrepozit, se procedeazã dupã
cum urmeazã:
a) când stocul real este mai mare decât cel scriptic,
diferenþa este contabilizatã ca intrare;
b) când stocul real este mai mic decât cel scriptic, iar
diferenþa se datoreazã unei cauze naturale, cantitatea de
mãrfuri care lipseºte se înregistreazã într-o coloanã distinctã din evidenþa materialã a antrepozitului, rezervatã
înscrisurilor de descãrcare; agentul vamal însãrcinat cu
controlul trebuie sã decidã dacã aceastã cantitate poate fi
acceptatã ca pierdere determinatã de cauze naturale; pentru mãrfurile la care prin lege se prevede o pierdere
maximã, pierderea poate fi luatã în considerare în funcþie
de procentajul maxim admis;
c) când stocul real este mai mic decât cel scriptic, iar
agentul vamal considerã cã acest fapt nu poate fi circumscris unei cauze naturale, cantitatea de mãrfuri care
lipseºte se înregistreazã ca ieºire pentru import. Drepturile
de import se plãtesc de cãtre titularul regimului vamal, de
gestionarul depozitului sau de persoana juridicã românã
care are drept de dispoziþie asupra mãrfii.
CAPITOLUL XIII
Dispoziþii finale ºi tranzitorii
83. Antrepozitele de tip B, care au fost autorizate pânã
la data intrãrii în vigoare a prezentelor norme tehnice,
trebuie sã asigure îndeplinirea condiþiilor tehnice minime stipulate în anexa nr. 7, în termen de 90 de zile de la data
publicãrii normelor în Monitorul Oficial al României.
84. Dacã prevederile pct. 83 nu sunt îndeplinite, autorizaþiile în cauzã vor fi anulate.
85. Obþinerea unei noi autorizaþii impune reluarea integralã a procesului de autorizare a antrepozitului public de
tip B.
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ANEXA Nr. 1 (recto)
la normele tehnice

ROMÂNIA
DIRECÞIA GENERALÃ A VÃMILOR

Biroul vamal de control

Utilizatorul antrepozitului vamal

CERERE DE EFECTUARE A OPERAÞIUNILOR UZUALE

Subsemnatul ................................................................................ solicit autorizarea de a putea
proceda în antrepozitul vamal la operaþiunile descrise pentru mãrfurile menþionate mai jos, evidenþiate în fiºa de magazie nr. ............. din .........., depuse în .......................................... ºi fãcând
obiectul autorizaþiei de antrepozit vamal nr. ..................... .
Descrierea mãrfurilor: ......................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Numãrul ºi mãrcile coletelor: .........................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Felul mãrfurilor ..................................................................................................................................
Operaþiunile solicitate........................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
(denumirea operaþiunilor care vor fi efectuate)

Alãturat prezentãm urmãtoarele documente: ................................................................................
....................................................................................................................................................................
Declar cã eliberarea autorizaþiei solicitate nu angajeazã în nici un fel responsabilitatea autoritãþii vamale.
...................................., ....................... 19 .......
(semnãtura)

Eventualul acord al titularului de document, atunci când nu este el declarantul.
...................................., ....................... 19 .......
(semnãtura)

ANEXA Nr. 1 (verso)
la normele tehnice

Autorizat în urmãtoarele condiþii:...........................................................
Eventuale remarci particulare ................................................................
Transmis spre aplicare...........................................................................
...................................., ....................... 19 .......
(ºeful biroului vamal)

Remarci referitoare la supravegherea operaþiunilor. Constatãri ale agentului vamal:.................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Rezultate*) .........................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Consemnat de ºeful biroului vamal dupã efectuarea operaþiunilor. Eventuale remarci
particulare: ..................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
...................................., ....................... 19 .......
(ºeful biroului vamal)
*) Eventualele remarci privind starea mãrfurilor dupã efectuarea operaþiunilor.
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ANEXA Nr. 2
la normele tehnice

ROMÂNIA
DIRECÞIA GENERALÃ A VÃMILOR
APROBARE DE EFECTUARE A OPERAÞIUNILOR UZUALE

Biroul vamal

Utilizatorul antrepozitului vamal
...................................., ....................... 19 .......
(semnãtura)

Domnilor,
Obiectul: autorizarea permanentã a operaþiunilor uzuale
Referitor la scrisoarea dumneavoastrã nr. ............ din......................
Ca urmare a cererii anterioare vi se elibereazã o autorizaþie de efectuare a operaþiunilor
uzuale pentru mãrfurile descrise, în urmãtoarele condiþii:
Locul depozitului-magazia nr. .........................................................................................................
Felul mãrfurilor ..................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Operaþiunile autorizate ....................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Aceastã autorizaþie permanentã vã scuteºte de obligaþia de a depune de fiecare datã o
cerere de efectuare a operaþiunilor cãtre ºeful biroului vamal.
Autorizarea nu înlãturã obligativitatea ca, în prealabil, sã avertizaþi verbal agentul vamal
desemnat, pentru a efectua supravegherea operaþiunii.
Eventuale condiþii particulare ...........................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Prezenta autorizaþie este valabilã pânã la data de ........ .
Ea poate fi retrasã în caz de abuz sau în cazul în care aduce prejudicii efectuãrii serviciului
vamal.
Orice eventualã cerere de reînnoire a prezentei autorizaþii va trebui depusã cel târziu cu
15 zile înainte de data expirãrii termenului.
Vã rog sã primiþi, domnilor, asigurarea întregii mele consideraþiuni.
ªeful biroului vamal,
...............................................
(semnãtura ºi ºtampila)
ANEXA Nr. 3
la normele tehnice
INSTRUCÞIUNI

de completare a declaraþiei vamale pentru transferul mãrfurilor dintr-un antrepozit vamal în altul,
fãrã încheierea regimului vamal de antrepozit
Declaraþia vamalã utilizatã pentru transferul mãrfurilor
dintr-un antrepozit vamal în altul înainte de încheierea regimului vamal de antrepozit se completeazã conform instrucþiunilor de mai jos.
Rubrica nr. 2 ”ExpeditorÒ Ñ se indicã numele ºi prenumele sau motivaþia socialã a titularului antrepozitului vamal
de plecare ºi adresa completã, urmatã de scrisoarea care
precedã numãrul autorizaþiei.
Rubrica nr. 3 ”FormulareÒ Ñ se indicã numãrul de
ordine al setului de documente din totalul documentelor utilizate.
Dacã declaraþia vamalã nu face referire decât la mãrfuri
încadrate la o singurã poziþie tarifarã, nu se indicã nimic
în aceastã rubricã, dar se înscrie cifra 1 în rubrica nr. 5.
Rubrica nr. 5 ”ArticoleÒ Ñ se indicã numãrul total de
poziþii tarifare corespondente mãrfurilor declarate, pe toate
formularele declaraþiei vamale, în detaliu. Numãrul de poziþii
tarifare corespunde numãrului de cazuri în care rubrica
”Descrierea mãrfurilorÒ se completeazã.

Rubrica nr. 8 ”DestinatarÒ Ñ se indicã numele ºi prenumele sau motivaþia socialã a titularului antrepozitului vamal
de destinaþie ºi adresa completã, precum ºi numãrul de
identificare a antrepozitului, urmat de scrisoarea care precedã numãrul autorizaþiei.
Rubrica nr. 31 ”Colete ºi descrierea mãrfurilor; marcaje
ºi numere Ñ numãr de containere Ñ numãr ºi naturãÒ Ñ
se indicã mãrcile, numerele, numãrul ºi natura containerelor
sau în mod similar, în cazul mãrfurilor neambalate, numãrul
acestor mãrfuri fãcând obiectul declaraþiei, sau menþiunea
”în vracÒ, dupã caz.
Descrierea mãrfurilor cuprinde descrierea comercialã a
acestora, conþinând toate enunþurile necesare pentru identificare. În cazul folosirii unui container, în aceastã rubricã
se indicã ºi mãrcile de identificare.
Rubrica nr. 32 ”Numãrul articoluluiÒ Ñ se indicã numãrul de ordine al poziþiei tarifare în cauzã, în raport cu
numãrul total de poziþii tarifare declarate în declaraþiile
vamale în detaliu, astfel cum sunt definite în rubrica nr. 5.
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Rubrica nr. 38 ”Greutate netãÒ Ñ se indicã greutatea
netã, exprimatã în kilograme, a mãrfurilor descrise la
rubrica nr. 31, corespunzând greutãþii proprii a mãrfurilor
dezgolite de toate ambalajele proprii.
Rubrica nr. 44 ”Menþiuni specialeÑDocumente produse,
certificate ºi autorizaþiiÒ.
Rubrica nr. 54 ”Locul, data, semnãtura ºi numele declarantului sau ale reprezentantului sãuÒ Ñ sub rezerva dispoziþiilor particulare aplicabile utilizãrii unui sistem informatic,
semnãtura în original a titularului antrepozitului menþionat în
rubrica nr. 2, urmatã de numele ºi prenumele sãu, trebuie
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sã figureze pe exemplarul care rãmâne la biroul vamal de
plecare. Dacã persoana în cauzã este o persoanã juridicã,
semnatarul trebuie sã menþioneze ºi calitatea sa.
În cazul în care mãrfurile sunt transferate dintr-un antrepozit de tip C în alt antrepozit de tip C, se completeazã, în
mod suplimentar, ºi urmãtoarele rubrici:
Rubrica nr. 33 ”Codul mãrfurilorÒ Ñ se indicã poziþia
tarifarã corespunzãtoare articolului în cauzã.
Rubrica nr. 46 ”Valoare statisticãÒ Ñ se indicã cuantumul valorii în vamã, exprimat în moneda naþionalã.

ANEXA Nr. 4
la normele tehnice

ROMÂNIA
DIRECÞIA GENERALÃ A VÃMILOR

Biroul vamal de control

Utilizatorul antrepozitului vamal

Autorizaþia nr. ............. din .........................
PROCES-VERBAL DE INVENTARIERE
Utilizatorul antrepozitului vamal .......................................................................................................
Sediul/domiciliul .................................................................................................................................
............................19........., ora...........
Subsemnaþii (1) ...............................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
................., însãrcinaþi de dl (2) ...............................................................................................................
sã inventariem mãrfurile înmagazinate în antrepozitul de tip (3) ........................................, ne-am
prezentat la depozitul situat în (4)..........................................................................................................,
unde i-am fãcut cunoscut dlui ..................................................................................................................
motivul vizitei noastre ºi l-am invitat sã asiste la operaþiunile noastre sau sã fie reprezentat, la
care acesta (5) ................................................................................................... în ziua convenitã, la
ora ........................., ºi am constatat în prezenþa ºi cu dl (dna) .........................................................
cantitãþile cuprinse în anexele la prezentul proces-verbal.
Prezentul proces-verbal a fost întocmit în douã exemplare ºi cuprinde (6) ................... file.
L-am invitat pe dl (dna)...................................................................................... sã semneze
împreunã cu noi, ceea ce el (ea) a (7) ............................................ ºi i-am trimis o copie.
Încheiat la .........................................................., ................................19........ .
(localitatea)

(data)

.............................
(semnãtura)
NOTE:

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

Numele, prenumele ºi calitatea agenþilor vamali.
ªeful biroului vamal.
AÑC.
Adresa completã.
S-a prezentat, nu s-a prezentat.
Numãrul filelor, inclusiv anexele la procesul-verbal.
Acceptat sau refuzat.
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ANEXA Nr. 5
la normele tehnice

ANTREPOZIT VAMAL DE TIP ..........
Autorizaþie nr. ......................................
cu titular ........................................................................................
Utilizatorul antrepozitului vamal .........................................................................................................
(se completeazã numai pentru antrepozitul de tip A)

SITUAÞIA STOCULUI DE REPORTAT
Întocmit la data de .........................................
Fiºã de
stoc nr. ....

Descrierea
mãrfurilor

Codul
mãrfurilor

Þara de
origine

Þara de
provenienþã

Cantitatea

Preþul
facturat

Valoarea în
vamã
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ANEXA Nr. 6
la normele tehnice

FIªÃ DE STOC

Antrepozitarul......................
Fiºa de stoc nr. ................
Antrepozit de tip .............
Autorizaþie nr. .........
Perioada: de la ............. pânã la .........
Titularul autorizaþiei de antrepozit vamal
(A) Descrierea mãrfurilor:

Þara de provenienþã:

Codul mãrfurilor:

Originea:

(B) Intrãri

Nr.
crt.

Cantitatea
(U.M.)

(C) Ieºiri

Moneda
Preþul
facturat

Valoarea
în
vamã

Documentul
de intrare
în antrepozit

Import

Plasare
în alt
regim vamal
suspensiv

(D)
Stoc

Ieºire
temporarã
din
antrepozit

Retur
în
strãinãtate

Transfer
în alt
antrepozit

Reexport

(E)
Manipulãri
uzuale,
scoateri
temporare

Distrugere
sub
control
vamal

Stoc în perioada precedentã:
Intrãri noi:
Totalul primei perioade:
Totalul celei de-a doua perioade:
etc.

ANEXA Nr. 7
la normele tehnice
CONDIÞII TEHNICE MINIME

ce trebuie îndeplinite pentru autorizarea unui antrepozit public de tip B
Antrepozitul public de tip B trebuie sã fie amplasat ºi
construit astfel încât întreaga activitate sã se desfãºoare în
condiþii optime.
Cãile de acces în incintã trebuie sã fie organizate pe
calea rutierã ºi, pe cât posibil, ºi pe calea feratã.
Descãrcarea mãrfurilor la intrare, precum ºi la încãrcare
pe mijloacele de transport la ieºire trebuie sã se facã
mecanizat, pentru a se asigura un flux optim al mãrfurilor
în/din antrepozit.
Pentru o funcþionare optimã a antrepozitului vamal
trebuie respectaþi urmãtorii parametri tehnici:
Ñ suprafaþa de depozitare a unei unitãþi: minimum
2.000Ñ3.000 m2;
Ñ volumul specific de depozitare: 6Ñ7 m3/m2;
Ñ cãile de acces în interior: 15Ñ20% din suprafaþã;
Ñ iluminatul natural/artificial uniform: minimum 200 lucºi
(6/8% din suprafaþa acoperiºului);
Ñ accesul în interior sã fie uºor ºi direct (atât cu mijloace de transport, cât ºi cu mijloace de încãrcat/descãrcat
cu platforme hidraulice de egalizare); în acest scop, pe
douã laturi opuse ale antrepozitului (cea pe care se introduce marfa ºi cea prin care aceasta se expediazã) vor fi
prevãzute minimum douã intrãri prin care sã poatã
pãtrunde autocamioane (lãþime 4 m, înãlþime 4,5 m);

Ñ spaþii de depozitare frigorifice ºi de congelare pentru
mãrfuri perisabile, de circa 10% din suprafaþa de depozitare; acestea vor fi încãlzite/rãcite astfel încât sã fie asiguratã desfãºurarea normalã a activitãþii în orice anotimp
(temperaturã constantã iarnaÑvara: 15Ñ22 C¼);
Ñ spaþiile destinate birourilor vor fi încãlzite/rãcite (climatizate) ºi prevãzute cu reþea de computere pentru prelucrarea automatã a datelor;
Ñ se vor amenaja vestiare ºi grupuri sanitare pentru
personal, conform normelor legale;
Ñ se vor asigura linii telefonice/fax într-un numãr
suficient (o linie interioarã la un post de lucru);
Ñ împrejmuirea antrepozitelor, supravegherea uºoarã a
mãrfurilor, sisteme antiefracþie;
Ñ pardoselile sã fie astfel construite încât sã se asigure uºor ºi permanent curãþenia;
Ñ sã fie asiguratã ventilaþia naturalã/artificialã a spaþiului de depozitare;
Ñ suprafaþa de parcare ºi de circulaþie a autovehiculelor sã fie în raport de 3/1 faþã de suprafaþa de depozitare.

TARIFELE
pentru publicaþiile prevãzute de lege a fi inserate în
Monitorul Oficial al României, începând cu data de 1 ianuarie 1999
1. MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I
Ð ordine, precizãri, instrucþiuni, criterii, norme metodologice etc., emise
de organele administraþiei publice centrale ºi de alte instituþii publice,
care nu sunt prevãzute de legea fundamentalã în art. 78, 99, 107 ºi 145
Ð decizii pronunþate de Secþiile Unite ale Curþii Supreme de Justiþie

128.000 lei/paginã de manuscris
128.000 lei/paginã de manuscris

2. MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A III-A
Ð pierderi de acte, sigilii, ºtampile, formulare fiscale, acþiuni, paºapoarte,
certificate de înregistrare fiscalã, alte acte prevãzute de lege, schimbãri
de nume, citaþii emise de instanþele judecãtoreºti
Ð publicarea ordonanþei judecãtoriei privind pierderea, sustragerea sau
distrugerea cecului ca instrument de platã a cambiei ºi biletului la ordin
Ð acte procedurale ale instanþelor judecãtoreºti a cãror publicare este
prevãzutã de lege
Ð extras-cerere pentru dobândirea sau renunþarea la cetãþenia românã
Ð concursuri pentru ocuparea de posturi didactice în învãþãmântul superior
Ð anunþuri privind examenul de capacitate pentru magistraþi, precum
ºi pentru locurile vacante de notari publici
Ð publicarea ordonanþei de clasare a comisiei de cercetare a averilor sau
hotãrârea irevocabilã a instanþei judecãtoreºti prin care se constatã cã
provenienþa bunurilor este justificatã

28.000 lei/act
153.000 lei/act
153.000 lei/act
384.000 lei/anunþ
560 lei/cuvânt
560 lei/cuvânt

153.000 lei/act

3. MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A
Ñ publicarea încheierilor judecãtorului delegat la înmatricularea societãþilor
comerciale
Ñ publicarea prospectului de emisiune, a proiectului de fuziune sau de divizare
Ñ publicarea actului constitutiv al societãþii comerciale (statut ºi contract de
societate), integral sau în extras
Ñ bilanþuri ºi conturi de profit ºi pierderi (anunþuri-extras)
Ñ bilanþuri ale societãþilor comerciale bancare
Ñ publicaþii cu prezentare tabelarã
Ñ lista cuprinzând societãþile comerciale propuse pentru privatizare
Ñ acte adiþionale
Ñ publicarea dispozitivului sentinþei definitive de excludere (S.N.C., S.C.S.,
S.R.L.), precum ºi pentru anularea societãþii comerciale
Ñ alte publicaþii ale agenþilor economici sub formã de text, a cãror publicare
este prevãzutã de lege (somaþii, convocãri de adunãri generale, procese-verbale
ale adunãrilor, acte de numire a lichidatorilor, darea de seamã a lichidatorilor,
raportul cenzorilor în caz de lichidare etc.)
Ñ anunþ pentru licitaþie în vederea acordãrii unei concesiuni aprobate de Guvern
Ñ publicarea hotãrârilor de admitere a înregistrãrii partidelor politice, precum
ºi a listei cuprinzând donatorii ºi donaþiile pentru partidele politice

341.000 lei/primele 2 pagini de manuscris
230.000 lei/paginã de manuscris (pentru
urmãtoarele pagini)
230.000 lei/paginã de manuscris
230.000 lei/paginã de manuscris
341.000 lei/anunþ
230.000 lei/paginã de manuscris
12.000 lei/rând
88.000 lei/poziþie
230.000 lei/paginã de manuscris
95.000 lei/anunþ

230.000 lei/paginã de manuscris
77.000 lei/anunþ
230.000 lei/paginã de manuscris

4. MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A V-A
Ñ publicarea contractelor colective de muncã încheiate la nivel naþional ºi de
ramurã

Tariful se calculeazã în
funcþie de numãrul de
pagini ºi de tirajul
comandat.

Tarifele de publicare cuprind taxa pe valoarea adãugatã de 11%.
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