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HOTÃRÂRE
pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirea comercialã ºi codurile
din Tariful vamal de import al României, corespunzãtoare bunurilor care se încadreazã
în prevederile art. 3 lit. b) din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 67/1999
privind unele mãsuri pentru dezvoltarea activitãþii economice
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dezvoltarea activitãþii economice,
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Radu Berceanu
Ministrul finanþelor,
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MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 259/4.VI.1999
ANEXÃ
LISTA

cuprinzând denumirea comercialã ºi codurile din Tariful vamal de import al României,
corespunzãtoare bunurilor care se încadreazã în prevederile art. 3 lit. b)
din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 67/1999
Poziþia tarifarã

ex. 8207.30.10
8402.11.00
8402.12.00
8402.19.10
8402.19.90
8402.20.00
8417.10.00
8417.80.20
8419.20.00
8419.31.00
8419.32.00
8420.10.10
8420.10.30
8421.21.90
8421.39.30
8421.39.51
8421.39.71
8422.30.00

8422.40.00
8423.20.00
8423.30.00
8423.81.10
8423.82.10
8424.30.01
8424.30.05
8424.30.09
8424.30.10
8424.81.10
8425.20.00
8426.11.00
8428.31.00
8428.39.91
8434.10.00
8434.20.00
8436.10.10
8436.21.00
8438.10.10
8438.10.90
8438.20.00
8438.30.00
8438.40.00
8438.50.00
8438.60.00
8438.80.10
8438.80.91

Denumirea mãrfii

-- Unelte de ambutisat pentru prelucrarea metalelor
-- Cazane acvatubulare cu o producþie orarã de aburi ce depãºeºte 45 tone
-- Cazane acvatubulare cu o producþie orarã de aburi ce nu depãºeºte 45 tone
--- Cazane cu tuburi de fum
--- Altele
- Cazane cu apã supraîncãlzitã
- Furnale ºi cuptoare pentru calcinare ºi topire sau alte tratamente termice ale
minereurilor sau metalelor
-- Cuptoare tunel ºi camere pentru arderea produselor ceramice
- Sterilizatoare medico-chirurgicale sau de laborator
-- Pentru produse agricole
-- Pentru lemn, pastã de hârtie, hârtie sau carton
-- De tipul celor folosite în industria textilã
-- De tipul celor folosite în industria hârtiei
--- Altele
---- Aparate pentru filtrarea sau purificarea aerului
----- Prin procedee umede
----- Prin procedee catalitice
- Maºini ºi aparate pentru umplut, închis sau etichetat sticle, cutii, saci sau alte
recipiente; maºini pentru capsulat sticle, borcane, tuburi sau alte recipiente
similare; maºini ºi aparate pentru gazeificarea (acidularea) bãuturilor
- Maºini ºi aparate de împachetat sau ambalat mãrfuri (inclusiv maºini ºi aparate de ambalat sub folie termoretractabilã)
- Bascule pentru cântãrire continuã a mãrfurilor transportate pe bandã
- Bascule pentru cântãriri constante, balanþe ºi bascule de însãcuire sau de
dozare
--- Instrumente de control prin referinþã la o greutate predeterminatã, cu funcþionare automatã, inclusiv maºinile de sortat prin greutate
--- Instrumente de control prin referinþã la o greutate predeterminatã, cu funcþionare automatã, inclusiv maºinile de sortat prin greutate
--- Echipate cu dispozitiv de încãlzit
---- Care sã nu depãºeascã 7,5 kW
---- Mai mare de 7,5 kW
--- Cu aer comprimat
--- Aparate de stropit
- Trolii de ridicat, încãrcat, descãrcat schipuri în puþuri miniere; trolii special destinate pentru exploatãri miniere
-- Poduri rulante ºi cãrucioare rulante pe suporþi ficºi
-- Special destinate pentru extracþia minierã sau pentru alte activitãþi subterane
---- Transportoare sau conveiere cu role
- Maºini pentru muls
- Maºini ºi aparate de lãptãrie
-- Concasoare ºi alte mori pentru cereale, boabe, mazãre ºi produse similare
-- Incubatoare ºi clocitoare pentru aviculturã
-- Pentru brutãrie, patiserie sau fabricarea biscuiþilor
-- Pentru fabricarea pastelor fãinoase alimentare
- Maºini ºi aparate pentru produse de cofetãrie sau pentru fabricarea de cacao
sau ciocolatã
- Maºini ºi aparate pentru fabricarea zahãrului
- Maºini ºi aparate pentru fabricarea berii
- Maºini ºi aparate pentru prepararea cãrnii
- Maºini ºi aparate pentru prepararea fructelor sau legumelor
-- Pentru tratarea ºi prepararea cafelei sau a ceaiului
--- Pentru prepararea sau fabricarea bãuturilor
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Poziþia tarifarã

84.39
8439.10.00
8439.91
8439.91.10
8439.91.90
8439.20.00
8439.30.00
8441.30.00
8441.40.00
8442.10.00
8442.20.10
8443.11.00
8443.12.00
8443.21.00
8443.30.00
8443.59.20
8443.59.80
8444.00.10
8445.11.00
8445.12.00
8445.13.00
8445.20.00
8445.30.10
8445.30.90
8445.40.00
8445.90.00
8446.10.00
8446.21.00
8446.29.00
8446.30.00
8447.20.92
8448.11.00
8449.00.00

8450.20.00
8451.10.00
8451.30.30
8451.50.00
8451.80.10
8451.80.30
8452.21.00
8452.29.00
8453.10.00
8453.20.00
8454.10.00
8454.30.10
8455.10.00
8455.21.00
8455.22.00
8456.10.10

Denumirea mãrfii

Maºini ºi aparate pentru fabricarea pastei din materii fibroase celulozice sau
pentru fabricarea sau finisarea hârtiei sau cartonului.
- Maºini ºi aparate pentru fabricarea pastei din materii fibroase celulozice
- Pãrþi:
-- De maºini sau aparate pentru fabricarea pastei din materii fibroase celulozice:
--- Turnate, din fontã, fier sau oþel
--- Altele
- Maºini ºi aparate pentru fabricarea hârtiei sau cartonului
- Maºini ºi aparate pentru finisarea hârtiei sau cartonului
- Maºini pentru fabricarea cutiilor, lãzilor, tuburilor de carton, bidoanelor sau
ambalajelor similare, altfel decât prin mulare
- Maºini pentru mularea articolelor din pastã de hârtie, hârtie sau carton
- Maºini pentru compus caractere prin procedee fotografice
-- Maºini pentru turnat ºi compus (linotipuri, monotipuri, intertipuri etc.)
-- Cu hârtie în sul
-- Cu foi de hârtie format 22x36 cm sau mai mic (offset de birou)
-- Cu hârtie în sul
- Maºini ºi aparate de imprimat, flexografice
--- Pentru imprimarea materialelor textile
--- Altele
- Maºini pentru filare (extrudare)
-- Maºini de cardat
-- Maºini de pieptãnat
-- Maºini de trefilat
- Maºini de filat materiale textile
-- Pentru dublarea materialelor textile
-- Pentru rãsucirea materialelor textile
- Maºini de bobinat (Inclusiv maºini de canetat) sau de depãnat materiale textile
- Altele
- Pentru þesãturi cu o lãþime care sã nu depãºeascã 30 cm
-- Cu motor
-- Altele
- Pentru þesãturi cu o lãþime de peste 30 cm, fãrã suveicã
--- Maºini de tricotat cu urzealã, inclusiv rãzboaie Raschel; maºini de cusut
(încheiat) tricotaje
-- Rãzboaie cu iþe ºi rãzboaie Jacquard; reductoare, perforatoare, copiatoare de
cartoane; maºini de ºnuruit carton dupã perforare
Maºini ºi aparate pentru fabricarea sau finisarea pâslei sau articolelor neþesute
în bucãþi sau în forme, inclusiv cele pentru fabricarea pãlãriilor din pâslã;
calapoade pentru pãlãrii
-- Maºini cu o capacitate unitarã exprimatã în greutatea rufelor uscate de peste
10 kg
- Maºini pentru curãþare uscatã
--- Care depãºeºte 2.500 W
- Maºini pentru rularea, derularea, plierea, tãierea sau dantelarea þesãturilor
-- Maºini pentru cãptuºit þesãturi ºi alte suporturi în vederea fabricãrii învelitorilor
de pardosealã, cum ar fi linoleumul etc.
-- Maºini pentru aranjare ºi finisare
-- Automate
-- Altele
- Maºini ºi aparate pentru prepararea, tãbãcirea sau prelucrarea pieilor
- Maºini ºi aparate pentru fabricarea sau repararea încãlþãmintei
- Convertizoare
-- Maºini de turnat sub presiune
- Laminoare de þevi
-- Laminoare la cald ºi laminoare combinate la cald ºi la rece
-- Laminoare la rece
-- De tipul celor utilizate la fabricarea discurilor (vafelor) sau dispozitivelor semiconductoare
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Poziþia tarifarã

8456.10.90
8456.20.00
8456.30.11
8456.30.19
8457.10.10
8457.10.90
7457.30.10
8457.30.90
8458.11.20
8458.11.41
8458.11.49
8458.11.80
8458.19.20
8458.19.40
8458.19.80
8458.91.20
8458.91.80
8458.99.00
84.59
8459.10.00
8459.21.00
8459.29.00
8459.31.00
8459.39.00
8459.40
8459.40.10
8459.40.90
8459.51.00
8459.59.00
8459.61
8459.61.10
8459.61.90
8459.69
8459.69.10
8459.69.90
8459.70.00
84.60

8460.11.00
8460.19.00
8460.21
8460.21.11
8460.21.15
8460.21.19
8460.21.90
8460.29

Denumirea mãrfii

-- Altele
- Cu ultrasunete
--- Prin fir
--- Altele
-- Orizontale
-- Altele
-- Cu comandã numericã
-- Altele
--- Centre de strunjire
---- Monobroºã
---- Multibroºe (multialezoare)
---- Altele
--- Strunguri paralele
--- Strunguri automate
---- Altele
--- Centre de strunjire
--- Altele
-- Altele
Maºini-unelte (inclusiv centrele de prelucrare glisante) de gãurit, alezat, frezat,
filetat sau tarodat metale prin îndepãrtarea metalului, altele decât strungurile
(inclusiv centrele de strunjire) de la poziþia nr. 84.58
- Centre de prelucrare glisante
- Alte maºini de gãurit:
-- Cu comandã numericã
-- Altele
- Alte maºini-unelte alezoare-frezoare:
-- Cu comandã numericã
-- Altele
- Alte maºini de alezat:
-- Cu comandã numericã
-- Altele
- Maºini de frezat, cu consolã:
-- Altele
-- Altele
- Alte maºini de frezat:
-- Cu comandã numericã:
--- Maºini de frezat scule
--- Altele
-- Altele:
--- Maºini de frezat scule
--- Altele
- Alte maºini de filetat sau tarodat
Maºini-unelte pentru debavurat, ascuþit, rectificat, bronuit, lepuit, ºlefuit
(polizat) sau pentru alte operaþiuni de finisat metale, sau cermeturi, cu pietre de
rectificare, abrazive sau cu alte produse de ºlefuit (polizat), altele decât
maºinile de rectificare sau finisare a angrenajelor de la poziþia nr. 84.61.
- Maºini-unelte de rectificat suprafeþe plane, cu reglare în orice axã cu o precizie de cel puþin 0,01 mm:
-- Cu comandã numericã
-- Altele
- Alte maºini de rectificat, cu reglare în orice axã cu o precizie de cel puþin
0,01 mm:
-- Cu comandã numericã:
--- Pentru suprafeþele cilindrice:
---- Maºini de rectificat cu rotaþie, pentru prelucrarea suprafeþelor interioare
---- Maºini de rectificat fãrã centru
---- Altele
--- Altele
-- Altele:
--- Pentru suprafeþe cilindrice:
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Poziþia tarifarã

8460.29.11
8460.29.19
8460.29.90
8460.31.00
8460.39.00
8460.40
8460.40.10
8460.40.90
8460.90
8460.90.10
8460.90.90
84.61

8461.10.00
8461.20.00
8461.30
8461.30.10
8461.30.90
8461.40
8461.40.11
8461.40.19
8461.40.31
8461.40.39
8461.40.71
8461.40.79
8461.40.90
8461.50
8461.50.11
8461.50.19
8461.50.90
8461.90.00
84.62

8462.10
8462.10.10
8462.10.90
8462.21
8462.21.05
8462.21.10
8462.21.80
8462.29
8462.29.05
8462.29.10
8462.29.91
8462.29.98

Denumirea mãrfii

---- Maºini de rectificat cu rotaþie, pentru prelucrarea suprafeþelor interioare
---- Altele
--- Altele
- Maºini-unelte de ascuþit:
-- Cu comandã numericã
-- Altele
- Maºini-unelte de honuit sau lepuit:
-- Cu comandã numericã
-- Altele
- Altele:
-- Cu reglare în orice axã cu o precizie de cel puþin 0,01 mm
-- Altele
Maºini-unelte de rabotat, de rabotat transversale, de mortezat, broºat, danturat,
de rectificat ºi finisat angrenaje (roþi dinþate), de debitat cu ferãstrãul, de
secþionat ºi alte maºini-unelte pentru prelucrarea metalelor prin îndepãrtarea
metalelor sau cermeturilor, nedenumite ºi necuprinse în altã parte.
- Maºini-unelte de rabotat
- Maºini-unelte de rabotat transversale ºi de mortezat
- Maºini-unelte de broºat:
-- Cu comandã numericã
-- Altele
- Maºini-unelte de danturat ºi finisat:
-- Maºini-unelte de danturat:
--- De danturare a angrenajelor cilindrice:
---- Cu comandã numericã
---- Altele
--- De danturare a altor angrenaje:
---- Cu comandã numericã
---- Altele
-- Maºini de finisat angrenaje
--- Cu reglare în orice axã cu o precizie de cel puþin 0,01 mm:
---- Cu comandã numericã
---- Altele
--- Altele
- Maºini-unelte de debitat cu ferãstrãul sau de secþionat
-- Maºini de debitat:
--- Cu ferestrãu circular
--- Altele
-- Maºini de secþionat
- Altele
Maºini (inclusiv prese) pentru prelucrarea metalelor prin forjare, lovire, ºtanþare,
maºini-unelte (inclusiv prese) pentru prelucrarea metalelor prin îndoire, pliere,
îndreptare, aplatizare, poansonare, forfecare, crestare, zimþuire sau dinþare; prese
pentru prelucrarea metalelor sau carburilor metalice, nespecificate anterior.
- Maºini (inclusiv prese) de forjat sau ºtanþat ºi ciocane, ºtanþe etc.:
-- Cu comandã numericã
-- Altele
- Maºini (inclusiv prese) de îndoire, pliere, îndreptare sau aplatizare:
-- Cu comandã numericã
--- De tipul celor utilizate în producerea dispozitivelor semiconductoare
--- Altele:
---- Pentru prelucrarea produselor plate
---- Altele
-- Altele:
--- De tipul celor utilizate în producerea dispozitivelor semiconductoare
--- Altele:
---- Pentru prelucrarea produselor plate
---- Altele:
----- Hidraulice
----- Altele
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Poziþia tarifarã

8462.31.00
8462.39
8462.39.10
8462.39.91
8462.39.99

8462.41
8462.41.10
8462.41.90
8462.49
8462.49.10
8462.49.90
8462.91
8462.91.10

8462.91.50
8462.91.90
8462.99
8462.99.10

8462.99.50
8462.99.90
84.63
8463.10
8463.10.10
8463.10.90
8463.20.00
8463.30.00
8463.90.00
84.64
8464.10
8464.10.10
8464.10.90
8464.20
8464.20.05
8464.20.11
8464.20.19
8464.20.20
8464.20.95
8464.90
8464.90.10
8464.90.20
8464.90.80
84.65

Denumirea mãrfii

- Maºini (inclusiv prese) de forfecare, crestare, zimþuire sau dinþare, altele decât
maºinile-unelte combinate de poansonare ºi forfecare:
-- Cu comandã numericã
-- Altele:
--- Pentru prelucrarea produselor plate
--- Altele:
---- Hidraulice
---- Altele
- Maºini (inclusiv prese) de poansonare, zimþuire, crestare sau dinþare, inclusiv
maºinile-unelte combinate de poansonare ºi forfecare
-- Cu comandã numericã:
--- Pentru prelucrarea produselor plate
--- Altele
-- Altele:
--- Pentru prelucrarea produselor plate
--- Altele
- Altele:
-- Prese hidraulice:
--- Prese pentru modelarea (mularea) pulberilor metalice prin sinterizare ºi prese
pentru fier vechi
--- Altele:
---- Cu comandã numericã
---- Altele
-- Altele:
--- Prese pentru modelarea (mularea) pulberilor metalice prin sinterizare ºi prese
pentru ambalarea fierului vechi prin comprimare
--- Altele:
---- Cu comandã numericã
---- Altele
Alte maºini-unelte pentru prelucrarea metalelor sau cermeturilor, fãrã îndepãrtare de material.
- Bancuri de trefilare pentru bare, þevi, profiluri, sârmã sau similare:
-- Bancuri de trefilare a sârmei
-- Altele
- Maºini-unelte pentru executarea filetului exterior sau interior prin rulare sau
laminare
- Maºini-unelte pentru prelucrarea metalelor sub formã de fire (sârmã)
- Altele
Maºini-unelte pentru prelucrarea pietrei, produselor ceramice, betonului, azbocimentului sau materialelor minerale similare, sau pentru prelucrarea sticlei la rece.
- Maºini de tãiat:
-- Destinate tãierii în felii a lingourilor monocristaline sau a discurilor semiconductoare în microplachete (chips)
-- Altele
- Maºini de rectificat sau ºlefuit:
-- Pentru prelucrarea discurilor semiconductoare
-- Pentru prelucrarea sticlei:
--- Sticlei optice
--- Altele
-- Pentru prelucrarea ceramicii
-- Altele
- Altele
-- Destinate trasãrii sau crestãrii discurilor semiconductoare
-- Pentru prelucrarea produselor ceramice
-- Altele
Maºini-unelte (inclusiv maºinile pentru bãtut cuie, de prins scoabe, de lipit sau
încleiat sau pentru alte asamblãri) pentru prelucrarea lemnului, plutei, osului,
ebonitei, textolitului sau altor materiale similare.
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Poziþia tarifarã

8465.10
8465.10.10
8465.10.90
8465.91
8465.91.10
8465.91.20
8465.91.90
8465.92.00
8465.93.00
8465.94.00
8465.95.00
8465.96.00
8465.99
8465.99.10
8465.99.90
ex. 8466.94.90
8471.50

8471.50.99
8474.10.00
8474.20.10
8474.20.90
8474.31.00
8474.32.00
8474.39.10
8475.21.00
8477.10.10
8477.10.90
8477.20.00
8477.30.00
8477.40.00
8477.51.00
8477.80.10
8478.10.00
8479.30.10
8479.30.90
8479.40.00
8479.50.00
8479.81.00
8479.82.00
8479.89.77
8514.10.10
8514.10.80
8705.40.00
8705.90.10
8705.90.30
9018.11.00

Denumirea mãrfii

- Maºini care pot efectua diferite tipuri de operaþii de prelucrare, fãrã schimbarea uneltelor între operaþii:
-- Cu manevrare manualã a piesei între operaþii
-- Fãrã manevrare manualã a piesei între operaþii
- Altele:
-- Maºini de tãiat:
--- Cu bandã de oþel
--- Ferãstraie circulare
--- Altele
-- Maºini de îndreptat sau de rabotat; maºini de frezat sau de modelat (prin
tãiere)
-- Maºini de ºlefuit, de polizat sau de lustruit
-- Maºini de curbat sau de asamblat
-- Maºini de gãurit sau de mortezat
-- Maºini de spintecat, de retezat sau de cojit
-- Altele:
--- Strunguri
--- Altele
--- Altele (pãrþi ºi accesorii pentru maºinile de la poziþiile nr. 84.62 sau 84.63,
cu excepþia celor de la poziþia nr. 8466.94.10)
- Unitãþi de prelucrare a datelor numerice, altele decât cele de la subpoziþiile
8471.41 ºi 8471.49, chiar conþinând în acelaºi corp una sau mai multe tipuri
de unitãþi: unitãþi de memorie centralã, unitãþi input (de intrare), unitãþi de output (de ieºire):
-- Altele:
--- Altele
- Maºini ºi aparate pentru sortat, cernut, separat sau spãlat
-- Materiile minerale utilizate în industria ceramicii
-- Altele
-- Betoniere ºi utilaje pentru amestecat ciment sau mortar
-- Maºini pentru amestecat substanþe minerale cu bitum
--- Maºini ºi aparate pentru amestecarea ºi malaxarea materialelor minerale utilizate în industria ceramicii
-- Maºini pentru fabricarea fibrelor optice ºi a eboºelor de fibre optice
-- Echipamente de capsulare pentru asamblarea semiconductoarelor
-- Altele
- Maºini de extrudare
- Maºini de formare prin suflare
- Maºini de formare sub vid ºi alte maºini de formare termicã
- Alte maºini ºi aparate de turnat sau de formare:
-- Pentru turnat sau reºapat anvelope pneumatice sau de turnat sau format
camere de aer
-- Maºini pentru fabricarea de produse spongioase sau celulare
- Maºini ºi aparate
-- Prese
-- Altele
- Maºini de fabricat frânghii sau cabluri
- Roboþi industriali nedenumiþi ºi necuprinºi în altã parte
-- Pentru tratarea metalelor, inclusiv bobinatoare pentru bobinãri electrice
-- Pentru amestecat, malaxat, concasat, mãcinat, cernut, omogenizat, emulsionat
sau barbotat
---- Aparate de ºtanþare ºi de lipire automatã a benzilor pentru asamblarea
semiconductoarelor
--- Cuptoare pentru brutãrie, patiserie sau pentru biscuiþi
--- Altele
- Autobetoniere
-- Autodepanatoare
-- Autopompe pentru beton
-- Electrocardiografe
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Poziþia tarifarã

9018.12.00
9018.13.00
9018.14.00
9018.19.10
9018.19.90
9018.20.00
9018.41.00
9018.50.10
9018.50.90
9018.90.10
9018.90.20
9018.90.30
9018.90.41
9018.90.49
9018.90.50
9018.90.60
9018.90.70
9018.90.75
9018.90.85
9022.12.00
9022.13.00
9022.14.00
9022.19.00
9022.21.00
9031.10.00
9031.20.00
ex. 9031.80.34
ex. 9031.80.99

Denumirea mãrfii

-- Aparate de scanare ultrasonicã
-- Aparate de diagnosticare cu vizualizare prin rezonanþã magneticã
-- Aparate de scintigrafie
--- Aparate de monitorizare capabile sã urmãreascã simultan doi sau mai mulþi
parametri
--- Altele
- Aparate cu raze ultraviolete sau infraroºii
-- Freze dentare, combinate sau nu pe o bazã comunã cu alte echipamente
dentare
-- Non-optice
-- Optice
-- Instrumente ºi aparate pentru mãsurarea presiunii arteriale
-- Endoscoape
-- Rinichi artificiali
--- Cu ultrasunete
--- Altele
-- Aparate pentru transfuzii
-- Instrumente ºi aparate pentru anestezii
-- Aparate pentru dizolvarea calculilor în vezica urinarã, cu ultrasunete
-- Aparate pentru stimularea nervilor
-- Altele
-- Aparate de tomografie controlate de o automatã de prelucrare a informaþiilor
-- Altele, pentru stomatologie
-- Altele, folosite în medicinã, chirurgie sau medicinã veterinarã
-- Pentru alte întrebuinþãri
-- Folosite în medicinã, chirurgie, stomatologie sau medicinã veterinarã
- Maºini de echilibrat piese mecanice
- Bancuri de probã
----- Altele (instrumente, aparate ºi maºini pentru mãsurarea ºi controlul
geometriei elementelor de caroserie)
---- Altele (instrumente, aparate ºi maºini pentru mãsurarea ºi controlul
etanºeitãþii, verificãri electrice, control faruri, maºini de control 3 D)
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