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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind exceptarea ºi reducerea temporarã a taxelor vamale la unele produse din import
În temeiul prevederilor art. 35 din Ordonanþa Guvernului nr. 26/1993, aprobatã prin Legea nr. 102/1994,
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se excepteazã temporar de la plata taxelor
vamale produsele care se încadreazã la poziþiile tarifare din
anexa nr. 1.
Art. 2. Ñ Se excepteazã temporar de la plata taxelor
vamale, în limita unor contingente valorice, produsele care
se încadreazã la poziþiile tarifare din anexa nr. 2.

Art. 3. Ñ Taxele vamale reduse temporar pentru produsele care se încadreazã la unele poziþii tarifare sunt prezentate în anexa nr. 3.
Art. 4. Ñ Administrarea contingentelor tarifare se efectueazã prin licenþe eliberate de Ministerul Comerþului, cu avizul Ministerului Industriilor.
Art. 5. Ñ Prevederile prezentei hotãrâri se aplicã pânã
la 31 decembrie 1995.

PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Ministrul industriilor,
Dumitru Popescu
Ministru de stat, ministrul finanþelor,
Florin Georgescu
p. Ministrul comerþului,
Ion Pârgaru,
secretar de stat
Bucureºti, 28 februarie 1995.
Nr. 119.
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ANEXA Nr. 1
LISTA

mãrfurilor exceptate temporar de la plata taxelor vamale
Poziþia tarifarã

Denumirea mãrfii

0

1

1511.10.10
1513.11.10
1518.00.39

1518.00.91

Ex.

1702.10.90
1702.30.59

Ex.

1702.60.90
1804.00.00
2507.00.10
2507.00.90
2519.10.00
2519.90.10
2519.90.30
2524.00.30
2524.00.80
2529.21.00
2602.00.00

2809.20.00
2811.22.00
2811.29.90

Ex.

Ex.

Ex.

2812.10.11
2812.10.90
2818.20.00
2822.00.00
2824.10.00
2825.10.00
2825.60.00
2825.90.40
2825.90.50
2826.30.00
2827.32.00
2827.36.00
2827.39.00
2829.90.10

Ulei de palmier, brut, destinat utilizãrilor tehnice sau industriale, altele decât
cele pentru fabricarea produselor pentru alimentaþia umanã
Ulei brut din nuci de cocos, destinat utilizãrilor tehnice sau industriale, altele
decât cele pentru fabricarea produselor pentru alimentaþia umanã
Uleiuri vegetale stabile, fluide, simplu amestecate, destinate utilizãrilor tehnice sau industriale, altele decât cele pentru fabricarea produselor pentru
alimentaþia umanã, altele decât brute
Grãsimi ºi uleiuri animale sau vegetale ºi fracþiunile lor, fierte, oxidate, deshidratate, sulfurate, polimerizate prin cãldurã în vacuum sau gaz inert sau
altfel modificate chimic, exclusiv cele de la poziþia 15.16
Altele (lactozã tehnicã)
Glucozã ºi sirop de glucozã, fãrã fructozã sau cu un conþinut de fructozã
în stare uscatã de pânã la 20% din greutate, altele decât cele de la poziþiile 1702.30.10 ºi 1702.30.51
Altele (dextrozã)
Unt, grãsimi ºi ulei de cacao
Caolin ºi alte argile caoline, chiar calcinate, brute
Caolin ºi alte argile caolinice, chiar calcinate, cu excepþia celor brute
Carbonat de magneziu natural (magnezitã)
Oxid de magneziu, altul decât carbonatul de magneziu (magnezitã) calcinat
Magnezie calcinatã arsã (sinterizatã)
Azbest sub formã de fibre, fulgi sau pulberi
Alt azbest decât cel de la poziþia 2524.00.30
Fluorinã cu maximum 97% din greutate fluorurã de calciu
Minereuri ºi concentrate de mangan, inclusiv minereuri ºi concentrate de
fier manganos cu un conþinut de mangan de minimum 20% din greutatea
produsului uscat
Acid fosforic ºi acizi polifosforici
Dioxid de siliciu
Alþi compuºi oxigenaþi anorganici ai metaloizilor, alþii decât cei de la poziþiile 2811.21.00Ñ2811.29.30
Oxitriclorurã de fosfor (triclorurã de fosforil)
Altele (clorurã de tionil)
Oxid de aluminiu, altul decât corindon artificial
Oxizi ºi hidroxizi de cobalt; oxizi de cobalt comerciali
Monoxid de plumb (litargã, masicot)
Hidrazinã ºi hidroxilaminã ºi sãrurile lor anorganice (amidura de sodiu)
Oxizi de germaniu ºi dioxid de zirconiu
Oxizi ºi hidroxizi de tungsten
Oxizi de mercur
Hexafluoraluminat de sodiu (criolit sintetic)
Cloruri de aluminiu
Cloruri de zinc
Altele (clorurã de potasiu, de paladiu, tetraclorurã de titan)
Percloraþi
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0

Ex.

Ex.
Ex.
Ex.
Ex.
Ex.

Ex.

2834.29.10
2835.22.00
2836.40.00
2836.99.11
2836.99.19
2839.90.00
2840.11.00
2842.90.90
2901.10.90
2901.29.00
2902.41.00
2902.90.10
2902.90.90
2903.15.00
2903.21.00
2903.69.00
2904.10.00
2905.14.10
2905.44.91

Ex.
Ex.
Ex.

Ex.

Ex.

2907.19.10
2907.23.10
2907.23.90
2909.30.90
2915.60.10
2916.12.10
2916.12.20
2916.12.90
2916.14.10
2916.14.90
2916.19.90
2916.33.10
2916.39.00

Ex.

2918.29.10

Ex.

2920.90.10
2920.90.80

Ex.
Ex.

2921.11.90
2923.20.00
2925.19.90
2926.90.10
2933.11.90
2933.69.90

Ex.

Ex.
Ex.
Ex.

2933.71.00
2933.90.80
2936.26.00
2936.29.10
2937.29.90
2938.90.10
2938.90.90
2939.21.10

1

De bariu, de beriliu, de cadmiu, de cobalt, de nichel (nitraþi de nichel)
Fosfaþi de mono sau disodiu
Carbonaþi de potasiu
Carbonaþi de magneziu, de cupru
Alþii (carbonaþi de mangan, carbonaþi de nichel)
Altele (silicat de zirconiu)
Tetravorat disodic (borax rafinat) anhidru
Altele (bismut subgalic)
Destinate altor utilizãri (clorurã de n-hexil)
Altele (fracþie C4)
0-xilen
Naftalinã, antracen
Altele (parametil, naftalinã, izobutil benzen, paradietil benzen)
1,2 Ñ dicloretan (clorurã de etilenã)
Clorurã de vinil (cloretilenã)
Derivaþi halogenaþi de hidrocarburi aromatice, alþii decât cei de la poziþiile
2903.61.00 ºi 2903.62.00
Derivaþi conþinând numai grupãri sulfonice, sãruri ale acestora ºi esterii lor
etilici
2 metilpropan Ñ 2 ol (alcool ter-butilic)
D-glucitol altfel decât în soluþii apoase, conþinând D-manitol într-o proporþie de cel mult 2% din greutate, în raport cu conþinutul de D-glucitol
P-ter-butilfenol
4,4'-izopropilidendifenol (bisfenol A, difenilolpropan)
Alþii (pirogalol)
Alþii (oxifluorfen)
Acizi butilici, sãrurile ºi esterii lor (esfenvalerat)
Acrilat de metil
Acrilat de etil
Altele (acrilat de butil)
Metacrilat de metil
Alþii (esterii acidului metacrilic, alþii decât metacrilatul de metil)
Alþii (acid cinamic)
Acid fenilacetic ºi sãrurile lui
Altele (acizi monocarboxilici aromatici, anhidridele, halogenurile, peroxizii,
peroxiacizii ºi derivaþii lor, alþii decât cei de la poziþiile 2916.31.00Ñ
2916.33.90)
Acizi sulfosalicilici, acizi hidroxinaftoici, sãrurile ºi esterii lor Ñ (tetrakis metan,
octodecil propionat)
Esteri sulfurici ºi esteri carbonici; sãrurile ºi derivatele lor halogenate, sulfonate, nitrate sau nitrozate (dimetilsulfat)
Alþi esteri ai altor acizi anorganici ºi sãrurile lor decât cei de la poziþiile
2920.90.10Ñ2920.90.30
Sãruri (sare DMA a acidului diclorfenoxiacetic)
Lecitine ºi alte fosfoaminolipide
Altele (arginina clorhidricã)
2-hidroxi Ñ 2 metilpropiononitril (cianhidrine de acetonã)
Compuºi care conþin în structurã un ciclu de pirazol (hidrogenat sau nu)
necondensat, alþii decât cei de la poziþia 2933.11.10
Compuºi care conþin în structurã un ciclu de triazinã (hidrogenat sau nu)
necondensat, alþii decât cei de la poziþiile 2933.61.00Ñ2933.69.20
6-Hexanlactamã (epsiloncaprolactamã)
Altele (propiconazol, diniconazol, acid nalidixic, pirazinamidã)
Vitamina B12 ºi derivaþii acesteia
Vitamina B9 ºi derivatele sale
Alþii (spironolactona, desoxicortone acetat)
Heterozide de digitale (digoxigeninÑ3Ñdigitoxoxid)
Altele (diosgenina)
Chininã ºi sulfat de chininã

3
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0

Ex.

2939.40.30
2939.50.90
2939.60.90

Ex.
Ex.

2939.90.19
2941.20.90
2941.50.00
3004.10.90

Ex.
Ex.

3004.20.90
3004.31.90
3004.50.90
3104.20.90
3202.10.00
3204.15.00
3204.20.00
3206.10.10
3206.10.90
3206.30.00
3206.42.00
3208.10.10
3208.90.99
3302.90.90

3403.99.90

Ex.

Ex.

3404.90.90
3501.90.90
3503.00.10
3503.00.80
3504.00.00

3507.90.00
3701.30.00
3809.91.00

Ex.

3809.93.00
3811.11.10
3811.21.00
3811.29.00
3812.20.00
3812.30.80

1

Pseudoefedrina ºi sãrurile sale
Alþii (teobrominã)
Alþi alcaloizi de secarã ºi derivaþii lor, sãrurile acestora decât cei de la
poz. 2939.60.10Ñ2939.60.50.
Altele (atropinã)
Altele (neomicin sulfat)
Eritromicina ºi derivaþii acesteia; sãrurile acestora
Medicamente conþinând penicilina sau derivaþi ai acesteia, cu structurã de
acid penicilanic, de streptomicinã sau de derivaþi ai acestor produse, altele
decât cele de la poziþia 3004.10.10
Altele (ioteramid hidroclorid)
Altele (aftemizol)
Alte medicamente cu conþinut de vitamine sau alte produse de la poziþia
29.36, altele decât cele de la poziþia 3004.50.10
Clorurã de potasiu cu un conþinut de potasiu apreciat în K2O, care sã
depãºeascã 62% din greutatea produsului anhidru în stare uscatã
Produse tanante organice sintetice
Coloranþi de cadã (inclusiv cei care pot fi folosiþi ca pigmenþi) ºi preparate
bazate pe astfel de coloranþi
Produse organice sintetice de tipul celor utilizate ca agenþi de strãlucire
fluorescentã
Pigmenþi ºi preparate bazate pe dioxid de titan care conþin 80% sau mai
mult din greutate dioxid de titan
Alþi pigmenþi ºi preparate bazate pe dioxid de titan decât cei de la poziþia 3206.10.10
Pigmenþi ºi preparate bazate pe compuºi de cadmiu
Litopon ºi alþi pigmenþi ºi preparate bazate pe sulfura de zinc
Soluþii definite la Nota 4 din capitolul 32, pe bazã de poliesteri
Lacuri ºi vopsele pe bazã de polimeri naturali modificaþi
Amestecuri de substanþe odorizante ºi amestecuri (inclusiv soluþiile alcoolice) pe baza uneia sau mai multora dintre aceste substanþe, altele decât
cele de la poziþiile 3302.10.10Ñ3302.90.10
Preparate lubrifiante ºi preparate de felul celor folosite pentru tratarea cu
uleiuri sau grãsimi a textilelor, pieilor, blãnurilor sau a altor materiale, cu
excepþia preparatelor conþinând 70% sau mai mult în greutate uleiuri petroliere sau de minerale bituminoase, altele decât cele de la poziþiile
3403.11.00Ñ3403.99.10
Altele (lubrifiant S)
Cazeinã, cazeinaþi ºi alþi derivaþi ai cazeinei; cleiuri de cazeinã, altele decât
cele de la poz. nr. 3501.10.10Ñ3501.90.10.
Gelatine ºi derivatele lor
Altele (capsule gelatinoase, clei de origine animalã de piele ºi de oase)
Peptone ºi derivaþii acestora; alte substanþe proteice ºi derivaþii acestora,
nedenumite ºi neincluse în altã parte; pulbere de piele tratatã sau nu cu
crom
Enzime; enzime preparate nedenumite ºi necuprinse în altã parte, altele
decât cheag ºi concentratele sale
Alte filme ºi plãci de dimensiuni mai mari de 255 mm
Agenþi de apretare sau finisare, acceleratori de vopsire sau pentru fixarea
culorilor ºi alte produse ºi preparate (de exemplu pentru mordansare) de
felul celor folosite în industria textilã sau în industrii similare, altele decât
cele pe bazã de substanþe amilacee
De felul celor folosite în industria pielãriei sau în industrii similiare (agenþi
de apretare, finisare, acceleratori de vopsire)
Preparate antidetonante pe bazã de plumb tetraetil
Aditiv pentru uleiuri lubrifiante care conþin uleiuri petroliere sau minerale bituminoase
Aditivi pentru uleiuri lubrifiante, alþii decât cei de la poziþia 3811.21.00
Plastifianþi compuºi pentru cauciuc sau materiale plastice
Alþi stabilizatori compuºi pentru cauciuc sau materiale plastice
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3816.00.00
3823.40.00
3901.90.00

Ex.

Ex.
Ex.

3902.20.00
3907.20.90
3909.50.00
3912.39.10
3912.90.10
3912.90.90
3916.10.00

3919.10.11

Ex.

Ex.
Ex.
Ex.
Ex.

Ex.

3919.10.69
3920.10.90
3920.91.00
3920.92.00
3921.19.90
3921.90.90
3926.90.99
4002.11.00
4002.20.00
4002.31.00
4002.39.00
4002.49.00
4002.51.00
4002.59.00
4002.60.00
4002.99.10
4005.91.00

Ex.
Ex.

4005.99.00
4407.91.39
4407.91.50

Ex.

4407.91.90
4408.10.93

4408.90.92

Ex.

4408.90.94
4802.40.10

Ex.

4810.29.19
5501.10.00
5503.30.00

1

Cimenturi, mortare, betoane ºi compoziþii similare refractare, altele decât
produsele de la poziþia 38.01
Aditivi preparaþi pentru cimenturi, mortare sau betoane
Polimeri de etilenã, în formã primarã, alþii decât cei de la poziþiile
3901.10.10Ñ3901.30.00
Poliizobutilenã
Altele (polioxietilen sorbitan monoleat; polioli)
Poliuretani
Etilcelulozã
Esteri de celulozã (acetoftalat de celulozã)
Altele (celuloza HPZ; celuloza microcristalinã)
Monofilamente de peste 1 mm (monofire) în secþiune transversalã, bare,
bastoane ºi profiluri cu sau fãrã prelucrãri de suprafaþã, dar nu altfel prelucrate, de polimeri de etilenã
Benzi a cãror acoperire constã din cauciuc natural sau sintetic, nevulcanizat, în role de o lãþime sub 20 cm, din clorurã de polivinil plasticizat sau
din polietilenã
Altele (benzi autoadezive)
Alte plãci, foi, folii, benzi, panglici, pelicule ºi lame din polimeri de etilenã
fãrã suport, de o grosime care sã depãºeascã 0,10 mm
Alte plãci, foi, folii, benzi, panglici, pelicule ºi lame din butiral de polivinil
Din poliamide (benzi pentru curele)
Altele (folie PVC/ABS)
Altele (folii poliester pentru blistere, plãci din plastic pentru prese CIF)
Altele (ºnur de teflon)
Latex din cauciuc stirenobutadienic (SBR) ºi din cauciuc stirenobutadienic
carboxilat (XSBR)
Cauciuc butadienic (BR)
Cauciuc izobutanoizoprenic (butil) (IIR)
Altele (cauciuc butilic halogenat)
Cauciuc cloroprenic (clorbutadienã) (CR), altul decât latex
Latex din cauciuc acrilonitrilbutadienic (NBR)
Cauciuc acrilonitrilbutadienic, altul decât latex
Cauciuc izoprenic (IR)
Produse modificate prin încorporarea de materiale plastice
Cauciuc amestecat, nevulcanizat, sub formã de plãci, foi ºi benzi, altul decât
cel de la poziþiile 4005.10.00 ºi 4005.20.00
Altele (cauciuc racleþi)
Altele (cherestea stejar-geluit)
Alte lemne tãiate sau cioplite longitudinal, spintecate sau cojite, de stejar
(Quercus spp.), ºlefuite
Altele (cherestea stejar)
Alte foi de placaj ºi foi pentru furnir de placaj (chiar îmbinate) ºi alt lemn
tãiat longitudinal, retezat sau derulat, chiar geluit, ºlefuit sau lipit prin îmbinare dinþatã, de o grosime care sã nu depãºeascã 1 mm, din conifere
Alte foi de placaj ºi foi pentru furnir de placaj (chiar îmbinate) ºi alt lemn
tãiat longitudinal, retezat sau derulat, chiar geluit, ºlefuit sau lipit prin îmbinare dinþatã, de o grosime care sã nu depãºeascã 1 mm, din urmãtoarele
lemne tropicale: Makore, Irako, Tiama, Mansonia, Ilomba, Dibetou, Azobe,
Meranti Bakau, Meranti Alb, Seraya Alb, Meranti Galben, Alan, Keruing,
Ramin, Kapur, Teak, Jongkong, Merbau, Jelutong, Kempas, Imbuia ºi Balsa
Altele (furnir stejar)
Hârtii suport pentru hârtii tapet fãrã fibre, obþinute printr-un procedeu mecanic sau în care cel mult 10% din greutatea totalã a compoziþiei fibroase o
constituie astfel de fibre
Altele (hârtii ºi cartoane pentru înnobilare)
Cabluri din filamente sintetice din nailon sau alte poliamide
Fibre sintetice discontinue, necardate ºi nepieptãnate ºi nici altfel prelucrate
pentru filaturã, acrilice sau modacrilice
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Ex.

5503.40.00
5903.20.10
5903.90.99
6902.10.00

6902.20.91

Ex.

6902.20.99
7005.10.31
7005.10.33

7005.10.35

7005.10.91

7005.10.93
7005.10.95
7010.90.45

7011.10.10
7011.10.90
7011.20.00
7019.90.10
7207.11.16

7207.12.10

7207.20.32

7218.90.91

7219.12.10

1

Din polipropilenã (fibre sintetice discontinue vopsite în masã)
Þesãturi impregnate cu poliuretani, altele decât cele de la poziþia 59.02
Alte þesãturi acoperite, învelite sau stratificate cu material plastic, altele decât
cele de la poziþia 5903.90.91
Cãrãmizi, dale, plãci ºi produse similare pentru construcþii, din ceramicã,
refractare, altele decât cele din pulberi silicioase fosile sau din pãmânturi
silicioase similare, cu un conþinut în greutate mai mare de 50% Mg, Ca,
Cr, considerate separat sau împreunã, exprimate ca MgO, CaO, Cr2O3
Cãrãmizi, dale, plãci ºi produse similare pentru construcþii, din ceramicã,
refractare, altele decât cele din pulberi silicioase fosile sau din pãmânturi
silicioase similare, cu un conþinut de aluminã (Al2O3) de peste 7%, dar mai
puþin de 45% din greutate
Altele (cãrãmizi refractare: cordieritice ºi carborundice)
Geam nearmat cu strat absorbant sau reflectorizant, cu grosime de pânã
în 2,5 mm inclusiv, altul decât cel de la poziþia 7005.10.10
Geam nearmat cu strat absorbant sau reflectorizant, cu o grosime de peste
2,5 mm dar pânã în 3,5 mm inclusiv, altul decât cel de la poziþia
7005.10.10
Geam nearmat cu strat absorbant sau reflectorizant, cu o grosime de peste
3,5 mm dar pânã în 4,5 mm inclusiv, altul decât cel de la poziþia
7005.10.10
Geam nearmat cu strat absorbant sau reflectorizant, cu o grosime de peste
4,5 mm dar pânã în 5,5 mm inclusiv, altul decât cel de la poziþia
7005.10.10
Geam nearmat cu strat absorbant sau reflectorizant, cu o grosime de peste
5,5 mm dar pânã în 7 mm inclusiv, altul decât cel de la poziþia 7005.10.10
Geam nearmat cu strat absorbant sau reflectorizant, cu grosime de peste
7 mm, altul decât cel de la poziþia 7005.10.10
Recipiente de transport sau de ambalare din sticlã necoloratã, cu o capacitate nominalã de 0,15 l sau peste, dar pânã la 0,33 l inclusiv, altele decât
cele de la poziþiile 7010.90.31Ñ7010.90.43
Bulbi pentru lãmpi cu filament cu cel mai mare diametru exterior de 25 mm
sau mai mult, dar care sã nu depãºeascã 70 mm
Înveliºuri din sticlã, deschise, ºi pãrþi ale acestora din sticlã, fãrã garnituri,
pentru iluminatul electric, altele decât cele de la poziþia 7011.10.10
Înveliºuri din sticlã (incluzând bulbii ºi tuburile), deschise, ºi pãrþi ale acestora din sticlã, fãrã garnituri, pentru tuburi catodice
Fibre din alte materiale decât textile, în vrac sau în smocuri
Semifabricate din fier sau din oþeluri nealiate cu un conþinut de carbon de
mai puþin de 0,25% din greutate, cu secþiunea transversalã pãtratã sau dreptunghiularã ºi a cãror lãþime este mai micã decât dublul grosimii, laminate
sau obþinute prin turnare continuã, de o grosime care sã nu depãºeascã
130 mm, altele decât cele de la poziþia 7207.11.11
Laminate din oþeluri nealiate cu un conþinut de carbon de minimum 0,25%
din greutate, obþinute prin turnare continuã, cu secþiune transversalã dreptunghiularã, altele decât cele de la poziþiile 7207.11.11Ñ7207.11.16
Laminate din oþeluri nealiate cu un conþinut de carbon de minimum 0,25%
din greutate, obþinute prin turnare continuã, cu secþiune transversalã dreptunghiularã, altele decât cele de la poziþiile 7207.20.11Ñ7207.20.19
Produse semifabricate din oþeluri inoxidabile, cu secþiunea transversalã circularã sau poligonalã, altele decât cele de la poziþiile 7218.90.11Ñ
7218.90.50
Produse laminate plate din oþeluri inoxidabile, de o lãþime de 600 mm sau
peste, simplu laminate la cald, în rulouri, de o grosime de 4,75 mm sau
peste, dar care sã nu depãºeascã 10 mm, cu un conþinut de nichel de
2,5% sau peste, din greutate
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7219.12.90

7219.13.10

7219.13.90

7219.31.10

7219.31.90

7219.32.10

7219.32.90

7224.90.39
Ex.

7226.92.99
7302.10.31

Ex.

7314.11.90
7318.12.10
7406.10.00
7506.10.00
0502.10.00
7603.10.00
NOTA:
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1

Produse laminate plate din oþeluri inoxidabile, de o lãþime de 600 mm sau
peste, simplu laminate la cald, în rulouri, de o grosime de 4,75 mm sau
peste, dar care sã nu depãºeascã 10 mm, cu un conþinut de nichel mai
mic de 2,5% din greutate
Produse laminate plate din oþeluri inoxidabile, de o lãþime de 600 mm sau
peste, simplu laminate la cald, în rulouri, de o grosime de 3 mm sau peste,
dar mai micã de 4,75 mm, cu un conþinut de nichel de 2,5% sau peste,
din greutate
Produse laminate plate din oþeluri inoxidabile, de o lãþime de 600 mm sau
peste, simplu laminate la cald, în rulouri, de o grosime de 3 mm sau peste,
dar mai micã de 4,75 mm, cu un conþinut de nichel mai mic de 2,5% din
greutate
Produse laminate plate din oþeluri inoxidabile, de o lãþime de 600 mm sau
peste, simplu laminate la rece, în rulouri, de o grosime de 4,75 mm sau
peste, cu un conþinut de nichel de 2,5% sau peste, din greutate
Produse laminate plate din oþeluri inoxidabile, de o lãþime de 600 mm sau
peste, simplu laminate la rece, în rulouri, de o grosime de 4,75 mm sau
peste, cu un conþinut de nichel mai mic de 2,5% din greutate
Produse laminate plate din oþeluri inoxidabile, de o lãþime de 600 mm sau
peste, simplu laminate la rece, în rulouri, de o grosime de 3 mm sau peste,
dar mai micã de 4,75 mm, cu un conþinut de nichel de 2,5% sau peste,
din greutate
Produse laminate plate din oþeluri inoxidabile, de o lãþime de 600 mm sau
peste, simplu laminate la rece, în rulouri, de o grosime de 3 mm sau peste,
dar mai micã de 4,75 mm, cu un conþinut de nichel mai mic de 2,5% din
greutate
Produse semifabricate din alte oþeluri aliate, altele decât cele de la poziþiile 7224.90.01Ñ7224.90.31
Altele (bandã aliatã laminatã la rece Ñ OSC8 pentru fabricarea acelor de
tricotat)
ªine noi, cu o greutate pe metru egalã sau mai mare de 20 kg, altele
decât cele de la poziþia 7302.10.10
Altele (site oþel inox)
ªuruburi pentru lemn, din oþel inoxidabil, altele decât tirfoanele de la poziþia 7318.11.00
Pulberi de cupru cu structurã nelamelarã
Tablã, bandã ºi folii din nichel nealiat (tehnic)
Pãr de porc sau de mistreþ ºi deºeuri din pãr de porc sau mistreþ
Pulbere de aluminiu cu structurã nelamelarã
Cu ,,Ex.Ò s-au marcat situaþiile unde, din întreaga poziþie tarifarã, este exceptat produsul sau grupa menþionatã în parantezã.

ANEXA Nr. 2
LISTA

mãrfurilor exceptate temporar de la plata taxelor vamale în limita unui contingent valoric
Poziþia tarifarã

Denumirea mãrfii

Valoarea
Ð milioane dolari Ð

0

1

2

1302.32.10

Mucilagii ºi agenþi de mãrire a vâscozitãþii, chiar modificaþi, derivaþi din boabe de roºcove, din seminþe de boabe
de roºcove sau seminþe de guar, de roºcove sau de
seminþe de roºcove

0,200
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1504.20.90

1515.30.90

1518.00.31

1805.00.00

Ex.

Ex.

2508.30.00
2508.40.00
2523.30.00
2603.00.00
2607.00.00
2610.00.00
2615.10.00
2708.20.00
2712.10.10
2712.10.90
2803.00.30
2804.61.00

Ex.
Ex.
Ex.

2804.80.00
2813.10.00
2817.00.00
2818.10.00
2821.10.00
2825.30.00
2825.40.00
2825.80.00
2826.12.00
2829.19.00
2829.90.90
2832.20.00
2841.70.00
2841.80.00
2902.20.90
2902.43.00
2902.50.00
2904.20.10
2905.14.90
2905.31.00
2905.41.00
2907.11.00
2909.42.00
2912.12.00

1

Grãsimi ºi uleiuri de peºte, fracþiunile lor, altele decât
uleiurile din ficat de peºte, altele decât fracþiuni solide
de la poziþia 1504.20.10
Uleiuri de ricin ºi fracþiunile lui, altele decât cele destinate producerii acidului aminoundecanoic, fabricãrii fibrelor sintetice sau a materialelor plastice de la poziþia
1515.30.10
Uleiuri vegetale stabile, fluide, simplu amestecate, destinate utilizãrilor tehnice sau industriale, altele decât cele
pentru fabricarea produselor pentru alimentaþie umanã,
brute
Pudrã de cacao, fãrã adaos de zahãr sau alþi îndulcitori
(edulcoranþi)
Argile refractare
Alte argile (argila organofilã pentru fluide de foraj)
Cimenturi aluminoase
Minereuri ºi concentrate de cupru
Minereuri ºi concentrate de plumb
Minereuri ºi concentrate de crom
Minereuri ºi concentrate de zirconiu
Cocs de bitum
Vaselinã brutã
Vaselinã, alta decât brutã
Negru de fum de acetilenã (super P cu absorbþie de
40 cm3, acetilenã 10%)
Siliciu cu un conþinut în greutate de minimum 99,99%
siliciu
Arsen
Disulfurã de carbon
Oxid de zinc; peroxid de zinc
Corindon artificial definit chimic sau nu
Oxizi ºi hidroxizi de fier
Oxizi ºi hidroxizi de vanadiu
Oxizi ºi hidroxizi de nichel
Oxizi de antimoniu
Fluoruri de aluminiu
Alþii (clorat de potasiu)
Alþii (iodaþi de potasiu)
Alþi sulfiþi (metabisulfit de sodiu, de potasiu)
Molibdaþi
Tungstenaþi (wolframaþi)
Benzen, destinat altor utilizãri decât carburant sau
combustibil
PÑxilen
Stiren
Trinitrotolueni, dinitronaftaline
Alþi butanoli decât cei de la poziþia 2905.14.10.
Etilenglicol (etandiol)
2ÑetilÑ2Ñ(hidroximetil) propanÑ1, 3Ñdiol (trimetilolpropan)
Fenol (hidroxibenzen) ºi sãrurile lui
Eteri monoetilici de etilenglicol sau de dietilenglicol
Etanol (acetaldehidã)

2

0,200

0,700

1,500
0,200
3,200
0,100
0,100
9,000
4,000
10,000
1,500
1,000
0,100
0,800
1,000
3,500
0,800
1,000
0,300
1,700
1,000
1,500
0,500
0,500
3,600
0,300
0,100
0,100
1,200
1,200
3,000
20,000
1,000
0,500
1,000
5,000
1,100
4,000
2,000
1,000

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 43
0

2915.32.00
2916.32.90
2917.32.00
2917.35.00
2917.37.00
2920.10.00

Ex.
Ex.
Ex.
Ex.
Ex.

2921.30.10
2926.10.00
2929.10.10
2929.10.90
2930.10.00
2930.90.80
2932.12.00
2933.59.90
3201.10.00
3201.90.90
3204.11.00
3204.12.00

3204.14.00
3204.16.00
3204.17.00
3204.19.00

3204.90.00

3205.00.00
3206.49.90

3206.50.00
3208.10.90

3208.20.10

1

Acetat de vinil
Clorurã de benzoil
Ortoftalat de dioctil
Anhidridã ftalicã
Tereftalat de dimetil
Esteri tiofosforici (fosforotioaþi) ºi sãrurile lor, derivaþii lor
halogenaþi, sulfonaþi, nitraþi sau nitrozaþi
Ciclohexilamine, ciclohexidimetilamine ºi sãrurile lor
Acrilonitril
Diizocianaþi de metilfenilenã (Diizocianaþi de toluen)
Altele (spume poliuretanice)
Ditiocarbonaþi (xantaþi, xantaþi xantogenaþi, xantat anilinic
de potasiu)
Altele (etilmercaptan)
2-furaldehidã (furfural)
Alþii (dipiridamol, trimetropin, hidroxizin)
Extract de Quebracho
Altele (extracte de tananþi de origine vegetalã Ñ Mimoza)
Coloranþi dispersaþi ºi preparate bazate pe astfel de coloranþi
Coloranþi acizi, chiar metalizaþi ºi preparate bazate pe astfel de coloranþi; coloranþi de mordansare ºi preparate
bazate pe astfel de coloranþi
Coloranþi direcþi ºi preparate bazate pe astfel de coloranþi
Coloranþi reactivi ºi preparate bazate pe astfel de coloranþi
Coloranþi de pigmentare ºi preparate bazate pe astfel de
coloranþi
Materii colorante organice, sintetice ºi preparate bazate
pe astfel de materiale, prevãzute la Nota 3 de la cap. 32,
inclusiv amestecurile de douã sau mai multe materii
colorante de la subpoziþiile 3204.11Ñ3204.19
Alte produse organice sintetice de tipul celor utilizate ca
agenþi de strãlucire fosforescentã sau ca luminofore,
definite chimic, altele decât cele de la poziþia 3204.20.00
Lacuri colorante; preparate bazate pe lacuri colorante prezentate la Nota 3 de la prezentul capitol
Alte materii organice ºi preparate de felul celor prezentate la Nota 3 de la cap. 32, altele decât cele de la poziþiile 32.03, 32.04 sau 32.05, chiar definite chimic,
altele decât cele de la poziþiile 3206.10.10Ñ3206.49.10
Produse anorganice de tipul celor utilizate ca luminofore
Lacuri ºi vopsele pe bazã de polimeri sintetici sau de
polimeri naturali modificaþi, dispersaþi sau dizolvaþi într-un
mediu neapos; pe bazã de poliesteri, altele decât soluþiile
definite la Nota 4 din prezentul capitol (poziþia
3208.10.10)
Lacuri ºi vopsele pe bazã de polimeri sintetici sau de
polimeri naturali modificaþi, dispersaþi sau dizolvaþi într-un
mediu neapos, pe bazã de polimeri acrilici sau vinilici, soluþii definite la Nota 4 din prezentul capitol

9
2

5,000
0,200
1,800
2,000
10,000
0,360
0,100
0,500
4,740
0,140
1,160
0,320
0,700
1,000
0,600
0,600
1,400

2,500
0,900
1,300
1,900

0,900

0,500
1,800

0,500
0,300

0,600

0,150

10

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 43
0

3208.20.90

3208.90.10

3208.90.91

3209.90.00

3403.11.00
3405.20.00

3506.91.00
Ex.
Ex.

3506.99.00
3603.00.90
3812.10.00
3813.00.00
3814.00.90

3823.90.20
3901.10.10
3901.10.90
Ex.

3901.20.00
3901.30.00
3902.10.00
3902.30.00
3902.90.00
3903.11.00
3903.30.00
3903.90.00
3904.10.00
3904.30.00
3904.40.00
3907.10.00
3907.20.21

1

Lacuri ºi vopsele pe bazã de polimeri sintetici sau de
polimeri naturali modificaþi, dispersaþi sau dizolvaþi într-un
mediu neapos, pe bazã de polimeri acrilici sau vinilici,
altele decât soluþiile definite la Nota 4 din prezentul
capitol (poziþia 3208.20.10)
Lacuri ºi vopsele pe bazã de polimeri sintetici sau de
polimeri naturali modificaþi, dispersaþi sau dizolvaþi într-un
mediu neapos, altele, soluþii definite la Nota 4 din prezentul capitol
Lacuri ºi vopsele pe bazã de polimeri sintetici sau de
polimeri naturali modificaþi, dispersaþi sau dizolvaþi într-un
mediu neapos, altele pe bazã de polimeri sintetici
Lacuri ºi vopsele pe bazã de polimeri sintetici sau de
polimeri naturali modificaþi, dispersaþi sau dizolvaþi întrun mediu apos, altele decât cele pe bazã de polimeri
acrilici sau vinilici (poziþia 3209.10.00)
Preparate pentru tratarea materialelor textile, pieilor, blãnurilor sau a altor materiale
Materiale de lustruit, creme ºi preparate similare pentru
întreþinerea mobilei din lemn, parchetului ºi altor obiecte
din lemn
Adezivi pe bazã de cauciuc sau materiale plastice (inclusiv rãºini artificiale)
Altele (adezivi ureoformaldehidici)
Altele (materiale pentru perforarea sondelor, perforatoare
ºi retezãtoare de tubing)
Preparate aºa-zise ,,acceleratori de vulcanizareÒ
Preparate ºi încãrcãturi pentru aparatele extinctoare; grenade ºi bombe extinctoare
Solvenþi ºi diluanþi organici compuºi nedenumiþi ºi necuprinºi în altã parte; preparate pentru îndepãrtarea vopselelor sau lacurilor, altele decât cei pe bazã de acetat
de butil de la poziþia 3814.00.10
Schimbãtori de ioni
Polietilenã liniarã
Polietilenã cu densitate sub 0,94, alta decât cea de la
poziþia 3901.10.10
Polietilenã cu o densitate de 0,94 sau peste (filmabilã)
Copolimeri de etilen ºi acetat de vinil
Polipropilenã
Copolimeri de propilenã
Polimeri de propilenã sau de alte olefine, sub forme primare, alþii decât cei de la poziþiile 3902.10.00Ñ3902.30.00
Polistiren expandabil
Copolimeri de acrilonitril-butadien-stiren (ABS)
Polimeri de stiren sub forme primare, alþii decât cei de
la poziþiile 3903.11.00Ñ3903.30.00
Policlorurã de vinil, neamestecatã cu alte substanþe
Copolimeri de clorurã de vinil ºi de acetat de vinil
Alþi copolimeri de clorurã de vinil decât cei de la poziþiile 3904.10.00Ñ3904.30.00
Poliacetali
Polieteri-alcooli cu un numãr de hidroxil care sã nu
depãºeascã 100

2

3,000

1,700

1,300

5,500
0,500

1,000
4,000
2,000
0,300
2,000
1,000

0,500
7,600
5,000
5,000
2,500
0,600
2,010
0,750
0,200
0,700
1,330
1,140
2,000
0,140
0,200
3,500
0,260
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Ex.
Ex.

3907.50.00
3907.60.00
3907.91.10
3907.99.90
3908.10.00
3908.90.00
3917.22.10

3920.30.00

3920.62.10

3920.73.90

3921.90.60
3923.50.10
3925.10.00

Ex.

3926.30.00
4002.19.00
4005.10.00
4007.00.00
4009.20.00
4009.50.50
4010.10.00

Ex.

4010.99.90
4011.20.10

4011.20.90

4016.93.90
4016.99.30
4016.99.51
4101.10.10
4410.10.10

1

Rãºini alchidice
Polietilen-tereftalat
Lichizi (alþi polimeri Ñ rãºinã poliestericã)
Altele (rãºini epoxidice)
Poliamidã -6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 sau 6,12
Poliamide sub forme primare, altele decât cele de la poziþia 3908.10.00
Tuburi ºi conducte rigide din polimeri de propilenã fãrã
sudurã sau lipire ºi cu o lungime care sã depãºeascã
dimensiunea maximã a secþiunii transversale, chiar fasonate, dar nu altfel lucrate
Alte plãci, foi, folii, benzi, panglici, pelicule ºi lame, din
polimeri de stiren, neramforsate, nestratificate, neasociate
cu alte materiale, fãrã suport
Alte plãci, foi, folii, benzi, panglici, pelicule ºi lame din
polietilen tereftalat de o grosime care sã nu depãºeascã
0,35 mm
Alte plãci, foi, folii, benzi, panglici, pelicule ºi lame din
acetat de celulozã decât cele de la poziþiile 3920.73.10Ñ
3920.73.50
Alte plãci, foi, folii, pelicule, benzi ºi lame din produse
de polimerizare aditivã
Capsule de înfundare sau de astupare
Rezervoare, butoaie, cuve ºi recipienþi similari cu o capacitate de peste 300 l (din material plastic)
Garnituri pentru mobilã, caroserii sau similare
Altele (cauciuc stirenobutadienic SBR)
Cauciuc cu adaosuri de negru de fum sau siliciu
Corzi ºi fire din cauciuc vulcanizat
Tuburi ºi þevi din cauciuc vulcanizat, întãrite sau combinate numai cu metal, fãrã accesorii
Tuburi ºi þevi din cauciuc vulcanizat, cu accesorii, întãrite numai cu metal sau altfel asociate numai cu metal
Benzi de transport sau de transmisie, din cauciuc vulcanizat, cu secþiune trapezoidalã
Altele (benzi de transport sau de transmisie din cauciuc
vulcanizat)
Anvelope pneumatice noi, din cauciuc, de tipul celor utilizate pentru autobuze sau autocamioane, având un
indice de încãrcare de cel mult 121
Anvelope pneumatice noi, din cauciuc, de tipul celor utilizate pentru autobuze sau autocamioane, având un
indice de încãrcare mai mare de 121
Alte garnituri de etanºare decât cele de la poziþia
4016.93.10
Manºoane de dilatare (burdufuri din cauciuc pentru transformatoare de 220Ñ400 kV)
Piese din cauciuc-metal pentru vehicule, nealveolare
Piei întregi de bovine, de o greutate unitarã care sã nu
depãºeascã 14 kg dacã sunt proaspete sau sãrate umede
Panouri din particule ºi panouri similare din lemn brut sau
simplu ºlefuit, chiar aglomerate cu rãºini sau alþi lianþi
organici

11
2

1,500
11,500
0,400
0,300
1,300
0,700

1,500

0,380

0,800

1,000
3,000
0,750
0,950
0,300
10,000
0,120
0,200
0,250
0,110
0,530
4,200

0,200

2,200
0,300
0,180
0,150
15,000

3,700
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4410.10.50
Ex.

4410.10.90
4811.29.00

Ex.
Ex.

4811.39.00
4819.20.10

Ex.

5105.21.00
5111.90.93

5111.90.99

5208.52.90

5209.59.00

5211.39.00

5212.23.90

5212.25.90

5301.21.00
5303.10.00
5402.41.10

5402.49.10
5403.31.00

5403.33.10

5404.10.10

1

Panouri de particule ºi panouri similare, acoperite cu hârtie impregnatã cu melaminã
Altele (panouri acoperite cu foi decorative)
Hârtii ºi cartoane gumate sau adezive, altele decât cele
de la poziþia 4811.21.00
Altele (hârtie polipropilenicã, hârtie filtru)
Cu o greutate a hârtiei sau cartonului sub 600 g/m2
(ambalaje din hârtie)
Lânã pieptãnatã în vrac (sub 21 microni)
Þesãturi din lânã cardate, sau din pãr fin de animale cardat, altele decât cele de la poziþiile 5111.11.00Ñ
5111.90.10, cu o greutate de peste 300 g/m2 dar nu
mai mare de 450 g/m2
Þesãturi din lânã cardatã sau din pãr fin de animale cardat, altele decât cele de la poziþiile 5111.11.00Ñ
5111.90.10, cu o greutate de peste 450 g/m2
Þesãturi pânzã din bumbac, cu un conþinut de bumbac
de cel puþin 85% din greutate, cântãrind mai mult de
130 g/m2, imprimate
Þesãturi din bumbac cu un conþinut de bumbac de cel
puþin 85% din greutate, cântãrind mai mult de 200 g/m2,
altele decât cele de la poziþiile 5209.11.00Ñ5209.52.00
Þesãturi din bumbac, cu un conþinut de bumbac mai mic
de 85% din greutate, în amestec în principal sau numai
cu fibre sintetice sau artificiale, cântãrind mai mult de
200 g/m2, vopsite, altele decât cele de la poziþiile 5211.31.00
ºi 5211.32.00
Þesãturi din bumbac, altele decât cele de la poziþiile
5208Ñ5211, cântãrind mai mult de 200 g/m2, vopsite,
altele decât cele de la poziþia 5212.23.10
Þesãturi din bumbac, altele decât cele de la poziþiile
5208Ñ5211, cântãrind mai mult de 200 g/m2, imprimate,
altele decât cele de la poziþia 5212.25.10
In meliþat sau bãtut
Iutã ºi alte fibre textile liberiene, brute sau topite
Fire simple, nerãsucite sau care sã nu depãºeascã 50 de
rãsuciri pe metru, din nailon sau din alte poliamide, mãsurând 7 tex sau mai puþin
Fire simple, nerãsucite sau care sã nu depãºeascã
50 de rãsuciri pe metru, din elastomeri
Fire simple din mãtase artificialã, nerãsucite sau care sã
nu depãºeascã 120 de rãsuciri pe metru, necondiþionate
pentru vânzare cu amãnuntul, inclusiv monofilamente
artificiale de mai puþin de 67 decitex
Simple, nerãsucite sau care sã nu depãºeascã 250 de
rãsuciri pe metru, necondiþionate pentru vânzare cu amãnuntul, inclusiv monofilamente artificiale de mai puþin de
67 decitex
Monofilamente din elastomeri, de cel puþin 67 decitex la
care cea mai mare dimensiune a secþiunii transversale
nu depãºeºte 1 mm
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Altele (fir fuzibil)
Imprimate (electroplusuri)
Fibre din poliester discontinue, necardate ºi nepieptãnate
ºi nici altfel prelucrate pentru filaturã
Din mãtase artificialã (fibre artificiale discontinue colorate)
Din poliester (fibre sintetice discontinue pieptãnate)
Acrilice sau modacrilice (fibre sintetice discontinue pieptãnate)
Peste 150 g (articol neþesut pentru confecþionat covoraºe
auto, DIOLEN)
Catifea ºi pluº prin urzealã, ripsate (necroite) din fibre
sintetice sau artificiale
Altele (catifea ºi pluº þesute ºi þesãturi tip Janilie, altele
decât lânã ºi bumbac)
Alte panglici conþinând mai mult de 5% din greutate fire
de elastomeri sau de cauciuc
Þesãturi acoperite, învelite sau stratificate cu policlorurã
de vinil
Planºe, plãci, panouri, cahle ºi articole similare neornamentate, din ipsos sau din compoziþii pe bazã de ipsos,
fãþuite sau armate numai cu hârtie sau carton
Altele (refractare în gama Al2O3ÑSiO2ÑZrO2 tip electrotopite silimoeritice, zirconmulitice, zirconcorindonice)
Oglinzi retrovizoare pentru vehicule
Fiole
Din sticlã cu coeficient de dilatare linearã care sã nu
depãºeascã 5 X 10Ñ6 per Kelvin între 0ûC ºi 300ûC
(vas de sticlã pentru cafetierã)
Altele (ferosilicocalciu 28% Ca)
Ferocrom, cu un conþinut de carbon de peste 4% din
greutate ºi cu un conþinut de crom mai mare de 60%
din greutate
Feromolibden
Ferotungsten ºi ferosiliciu tungsten
Ferotitan ºi ferosiliciu titan
Ferovanadiu
Ferofosfor cu un conþinut de fosfor de peste 3%, dar mai
puþin de 15% din greutate
Ferofosfor cu un conþinut de fosfor de 15% sau peste
din greutate
Alte feroaliaje decât cele de la poziþiile 7202.11.20Ñ
7202.99.30
Lingouri din oþeluri nealiate
Oþeluri nealiate în forme primare, altele decât lingourile
Laminate din oþeluri nealiate, cu un conþinut de carbon
de mai puþin de 0,25% din greutate, cu o secþiune transversalã pãtratã sau dreptunghiularã ºi a cãror lãþime este
mai micã decât dublul grosimii, obþinute prin turnare continuã, de o grosime care nu depãºeºte 130 mm
Laminate din oþeluri nealiate, obþinute prin turnare continuã,
altele decât cele de la poziþiile 7207.11.11Ñ7207.19.11
Laminate din oþeluri nealiate, altele decât cele de la poziþiile 7207.11.11Ñ7207.19.14
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Laminate din oþeluri nealiate, cu un conþinut de carbon
de 0,25% sau peste, dar mai mic de 0,6% de carbon,
cu secþiunea transversalã pãtratã sau dreptunghiularã, a
cãror lãþime este mai micã decât dublul grosimii, obþinute prin turnare continuã
Laminate din oþeluri nealiate, cu un conþinut de carbon
de minimum 0,25%, dar mai mic de 0,6% carbon, cu secþiune transversalã, circularã sau poligonalã, obþinute prin
turnare continuã
Produse laminate plate, din fier sau din oþeluri nealiate,
de o lãþime de 600 mm sau peste, în rulouri, simplu laminate la rece, de o grosime de 3 mm sau peste
Altele (tablã plumbuitã pentru rezervoare auto)
Altele (benzi oþel arc în rulouri)
Cu un conþinut de carbon de 0,6% sau peste, din greutate (produse laminate plate din oþeluri nealiate) pentru
ace de tricotat
Altele (alte bare ºi tije din fier sau oþeluri nealiate pentru lagãre speciale)
Altele (sârme din fier sau oþeluri nealiate cu conþinut de
carbon de minimum 0,6% din greutate) pentru fonturi
Produse laminate plate din oþeluri inoxidabile, de o lãþime
de 600 mm sau peste, simplu laminate la cald, în rulouri,
de o grosime de peste 10 mm, cu un conþinut de nichel
de 2,5% sau peste, din greutate
Produse laminate plate din oþeluri inoxidabile, de o lãþime
de 600 mm sau peste, simplu laminate la cald, nerulate,
de o grosime de peste 10 mm, cu un conþinut de nichel
mai mic de 2,5% din greutate
Produse laminate plate din oþeluri inoxidabile, de o lãþime
de 600 mm sau peste, simplu laminate la cald, nerulate,
de o grosime de 4,75 mm sau peste, dar care sã nu
depãºeascã 10 mm, cu un conþinut de nichel de 2,5%
sau peste, din greutate
Produse laminate plate din oþeluri inoxidabile, de o lãþime
de 600 mm sau peste, simplu laminate la cald, nerulate,
de o grosime de 4,75 mm sau peste, dar care sã nu
depãºeascã 10 mm, cu un conþinut de nichel mai mic
de 2,5% din greutate
Produse laminate plate din oþeluri inoxidabile, de o lãþime
de 600 mm sau peste, simplu laminate la rece, de o
grosime de peste 1 mm, dar mai micã de 3 mm, cu un
conþinut de nichel de 2,5% sau peste, din greutate
Produse laminate plate din oþeluri inoxidabile, de o lãþime
de 600 mm sau peste, simplu laminate la rece, de o
grosime de 0,5 mm sau peste, dar care sã nu depãºeascã
1 mm, cu un conþinut de nichel de 2,5% din greutate
Sârme din oþeluri inoxidabile, cu un conþinut de nichel
mai mic de 2,5% din greutate, cu un conþinut de crom
de 13% sau peste, dar nu mai mult de 25% din greutate ºi cu un conþinut de aluminiu de 3,5% sau peste,
dar nu mai mult de 6% din greutate
Produse laminate plate din oþeluri cu siliciu, aºa-zise ,,magneticeÒ, de o lãþime de 600 mm sau peste, laminate la
cald
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Produse laminate plate din oþeluri cu siliciu, aºa-zise ,,magneticeÒ, de o lãþime de 600 mm sau peste, laminate
la rece, cu textura granularã orientatã
Produse laminate plate din oþeluri cu siliciu, aºa-zise
,,magneticeÒ, de o lãþime de 600 mm sau peste, laminate la rece, cu textura granularã neorientatã
Produse laminate plate din oþeluri rapide, de o lãþime de
600 mm sau peste, altele decât cele de la poziþia
7225.20.10
Cu o lãþime de peste 500 mm (produse laminate plate
din alte oþeluri aliate cu o lãþime mai micã de 600 mm),
oþeluri magnetice simple laminate la cald pentru came ºi
alte piese
Produse laminate plate din alte oþeluri aliate, de o lãþime
mai micã de 600 mm, altele decât cele de la poziþiile
7226.10.10Ñ7226.20.80, simplu laminate la cald, cu o grosime mai micã de 4,75 mm
Bare ºi tije laminate la cald, rulate în forme neregulate,
din oþeluri rapide
Bare din oþeluri rapide simplu trase sau extrudate la cald
Bare din oþeluri silicomanganoase, simplu trase sau
extrudate la cald, altele decât cele de la poziþia 7228.20.11
Altele (sârmã din alte oþeluri aliate pentru garnituri de
cardã ºi graifere, sârmã oþel arc OTEVA)
Ace ºi inimi de macaz, macazuri ºi alte elemente de traversare sau de schimbare de cale
Conducte-þevi de tipul celor folosite pentru conducte
de petrol sau gaze, cu un diametru exterior de peste
168,3 mm, dar care nu depãºeºte 406,4 mm
Prãjini de foraj (în clasa de calitate S135)
Cu un diametru exterior ce nu depãºeºte 406,4 mm (burlane de foraj în clasa de calitate V150 ºi C95;tubing
flexibil 1"Ð1 1/2")
Ce nu depãºesc 2 mm (þeavã pentru amortizoare autovehicule)
Altele (þeavã instalaþie frânã pentru autoturisme)
Þevi, conducte ºi profiluri tubulare sudate, cu secþiunea
transversalã circularã, din oþeluri inoxidabile, trase
sau laminate la rece, altele decât cele de la poziþia
7306.40.10
Fitinguri din oþeluri inoxidabile, filetate, altele decât cele
de la poziþiile 7307.21.00Ñ7307.23.90
Fitinguri din oþeluri inoxidabile care se sudeazã, altele
decât cele de la poziþiile 7307.21.00Ñ7307.23.90
Altele (lashinguri ºi armãturi conteinere)
Altele (Profiluri din tablã pregãtite în vederea folosirii lor
în construcþii, altele decât panouri)
Pânze metalice continue sau fãrã sfârºit, pentru maºini,
din oþeluri inoxidabile
Altele (lanþ distribuþie)
Þinte prinse în benzi sau rulouri, presate la rece
Radiatoare ºi pãrþi ale acestora, altele decât cele din fontã

15
2

2,000

3,000

0,700

0,200

0,200
0,250
0,200
0,420
0,700
4,000

0,800
1,000

2,100
0,350
0,240

1,500
0,850
0,150
0,220
2,500
0,500
0,100
0,200
0,500

16

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 43
0

7409.21.00
Ex.

7409.90.90
7410.12.00
7410.21.00

7411.10.19
Ex.

Ex.

7411.29.10
7414.10.00
7505.11.00
7505.12.00
7505.21.00
7507.11.00
7608.10.99
8005.10.00

8110.00.11
8112.20.10
8112.20.31
8112.20.90
8202.40.00
8202.99.19
8207.30.10
8207.50.10

Ex.
Ex.

8207.70.31
8207.70.90
8207.80.90

8207.90.71
Ex.

8207.90.91
8209.00.20
8402.12.00

Ex.
Ex.

8402.19.10
8404.10.00

1

Tablã ºi bandã din aliaje pe bazã de cupru-zinc
(alamã), cu o grosime de peste 0,15 mm, în rulouri
Altele (aliaj Cu-Al)
Folii ºi benzi subþiri din aliaje de cupru, cu o grosime
de pânã la 0,15 mm inclusiv
Folii ºi benzi subþiri din cupru electrolitic (cu suport de
hârtie, carton, plastic sau pe suporturi similare), cu o grosime de pânã la 0,15 mm (fãrã suport)
Þevi ºi tuburi din cupru electrolitic, drepte, cu o grosime
a peretelui ce nu depãºeºte 0,6 mm
Drepte (tub bourdon)
Pânze metalice continue sau fãrã sfârºit pentru mecanisme
Bare ºi profiluri din nichel nealiat (tehnic)
Bare ºi profiluri din aliaje de nichel
Sârmã din nichel nealiat
Tuburi ºi þevi din nichel nealiat (tehnic)
Altele (þeavã ºi tuburi din aluminiu pentru radiatoare auto)
Folii ºi benzi subþiri din staniu chiar imprimate sau fixate
pe hârtie carton, material plastic sau pe suporturi similare, de o grosime care sã nu depãºeascã 0,2 mm (fãrã
suport)
Stibiu brut, pulberi
Aliaje de crom cu un conþinut de nichel peste 10% din
greutate
Crom sub formã brutã ºi pulberi
Crom sub alte forme decât cel de la poziþiile 8112.20.10Ñ
8112.20.39
Pânze de ferãstrãu cu lanþ
Pânze de ferãstrãu cu partea activã din oþel, pentru prelucrarea altor materiale decât a metalelor
Unelte pentru ambutisat, ºtanþat sau pentru poansonat,
pentru prelucrarea metalelor
Unelte pentru gãurit cu parte activã din diamant sau diamant aglomerat
Freze cu coadã
Altele (unelte pentru frezat, altele decât cele pentru prelucrarea metalelor)
Altele (microburghie cu partea activã din oþel rapid, cu
diametrul 0,12Ñ0,80 mm ºi burghie de gãurit adânc cu
partea activã din carburi metalice)
Unelte interºanjabile cu partea activã din carburi metalice sinterizate pentru prelucrarea metalelor
Pentru prelucrarea metalelor (set accesorii speciale pentru centru de prelucrat prin strunjire)
Inserþii inexabile (plãcuþe)
Cazane acvatubulare cu o producþie orarã de aburi ce
nu depãºeºte 45 t
Cazane cu tuburi de fum (boilere cu capacitate 10Ñ18 Gcal,
cu echipament pentru încãlzit în sere Ñ 300ha)
Dispozitive (aparate) auxiliare pentru cazanele de la poziþiile 84.02 sau 84.03 (dispozitive de dedurizare a apei
pentru cazane, dispozitive pentru purificarea aerului pentru protecþia mediului, instalaþie de expansiune pentru
300 ha, echipament pentru abur)
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Motoare cu pistoane alternative cu o capacitate cilindricã
de peste 1.000 cm3, destinate industriei de montaj: motocultoarele de la poziþia 8701.10 autovehiculelor de la poziþia 87.03, autovehiculelor de la poziþia 87.04, cu motoare
ce au o capacitate cilindricã mai micã de 2.800 cm3, autovehiculelor de la poziþia 87.05
Motoare de tipul celor utilizate pentru alte vehicule de la
capitolul 87, de o putere mai mare de 50 kW, dar care
sã nu depãºeascã 100 kW
Motoare de tipul celor utilizate pentru alte vehicule de la
capitolul 87, de o putere mai mare de 100 kW care sã
nu depãºeascã 200 kW
Motoare de tipul celor utilizate pentru alte vehicule de la
capitolul 87, de o putere mai mare de 200 kW
Motoare cu piston cu aprindere prin compresie (motoare
diesel sau semidiesel), noi, de o putere mai mare de
50 kW, dar care sã nu depãºeascã 100 kW, altele decât
cele de la poziþiile 8408.10.21Ñ8408.90.36
Altele (pãrþi pentru motoare de autocamioane ºi componente pentru motoare navale)
Altele (garnituri pentru cilindri hidraulici de mari dimensiuni de la presele de fabricare a plãcilor)
Sisteme hidraulice
Altele (pompe pentru lichide cu dispozitiv de mãsurare
sau destinate pentru a fi echipate cu un asemenea
dispozitiv)
Altele (pompe de injecþie ºi pompe de ulei)
Agregate hidraulice
Pompe dozatoare
Agregate hidraulice
Pompe pentru circularea apei în instalaþii de încãlzire centralã ºi de apã caldã
Pompe cu difuziune, pompe criostatice ºi pompe cu
absorbþie
Pompe vacuumetrice, altele decât cele de la poziþiile
8414.10.10Ñ8414.10.50
Compresoare de aer montate pe ºasiuri cu roþi ºi remorcabile, cu un debit pe minut care sã nu depãºeascã 2 m3
Compresoare cu aer montate pe ºasiuri cu roþi ºi remorcabile, cu un debit pe minut de peste 2 m3
Altele (ventilatoare cu cuplaje VISCO)
Compresoare volumetrice rotative, cu mai mulþi arbori, cu
ºurub
Altele (instalaþie de aer condiþionat)
Pãrþi de maºini ºi aparate pentru aer condiþionat, care
au ventilator cu motor ºi dispozitive proprii de modificare
a temperaturii ºi umiditãþii, inclusiv pãrþi de la cele la care
umiditatea nu poate fi reglatã separat, altele decât cele
de la poziþia 8415.90.10
Cu dispozitiv de control automat încorporat (arzãtoare
pentru combustibili lichizi)
Altele (arzãtoare pentru deºeuri din lemn-tocãturã, talaº,
rumeguº, praf)
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Furnale ºi cuptoare pentru calcinare ºi topire sau alte tratamente termice ale minereurilor sau metalelor
Furnale pentru incinerarea gunoiului
Altele (cuptoare pentru faianþã, obiecte sanitare ºi uscãtoare pentru lemn)
Pãrþi de furnale ºi cuptoare industriale sau de laborator,
inclusiv de incineratoare, neelectrice
Sterilizatoare medico-chirurgicale sau de laborator
Instalaþii de distilare sau de rectificare
Centrifuge de tipul celor utilizate în laboratoare
Centrifuge, inclusiv uscãtoare centrifugale, altele decât
cele de la poziþiile 8421.11.00Ñ8421.19.91
Altele (pompe filtraj bãi galvanice, separator motorine ºi
combustibil greu)
Aparate pentru filtrarea sau purificarea altor gaze prin procedee umede
Aparate pentru filtrarea sau purificarea altor gaze prin procedee catalitice
Altele (instalaþie de epurare a apelor reziduale de zãcãmânt din þiþei)
Maºini ºi aparate pentru umplut, închis, etichetat saci,
tuburi ºi cutii farmaceutice ºi cosmetice
Maºini ºi aparate de împachetat sau ambalat mãrfuri
Altele (pãrþi de maºini de spãlat, altele decât cele de la
poziþia 8422.90.10)
Bascule pentru cântãrire continuã a mãrfurilor transportate pe bandã
Bascule pentru cântãriri constante, balanþe ºi bascule de
însãcuire sau de dozare
Alte aparate ºi instrumente de cântãrit cu o capacitate
de cântãrit care sã nu depãºeascã 30 kg, altele decât
cele de la poziþiile 8423.81.10Ñ8423.81.50
Pistoale pulverizatoare la cald
Altele (specifice industriei lemnului, cu pulverizare sub presiune)
Alte maºini ºi aparate cu jet cu aer comprimat
Altele (sistem motopompã-tun pentru stins incendii, rezistent la coroziune)
Alte aparate mecanice (inclusiv cele manuale) pentru agriculturã sau horticulturã, portative, cu motor (instalaþie de
fertilizat concomitent cu irigarea a 300 ha, instalaþie de
irigare prin picurare pentru 300 ha)
Transportoare sau conveiere cu role
Alte conveiere ºi elevatoare cu acþionare continuã, pentru mãrfuri, altele decât cele cuprinse în prezentul capitol la poziþiile 8428.31.00Ñ8428.39.91 inclusiv
Încãrcãtoare special concepute pentru mine sau pentru
alte munci subterane
Haveze ºi maºini de sãpat tunele sau galerii, altele decât
autopropulsate de la poziþia 8430.31.00
Altele (echipamente de investigare, mud logging pentru
parametri de foraj, sape de foraj, seturi, echipamente de
packere, alte echipamente de sondã)

2

8,400
0,100
10,000
17,000
1,400
0,300
0,100
0,300
0,430
0,400
0,300
0,450
2,100
4,000
0,360
1,600
1,100

0,500
1,600
1,000
1,500
0,140

2,500
1,200

0,500
0,200
0,700

9,000
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8431.10.00

Ex.

8431.43.00

8436.10.10
Ex.

8436.29.00

8436.91.00
8438.50.00
8438.60.00
8439.10.00
8439.20.00

Ex.
Ex.

8439.30.00
8439.91.90
8439.99.90
8440.10.10
8441.10.20
8441.30.00

8441.40.00
Ex.

8441.80.00

Ex.

8441.90.90
8443.19.31

8443.19.35

8443.21.00
Ex.
Ex.
Ex.

8443.29.00
8443.30.00
8447.11.10
8447.11.90
8451.10.00
8451.30.10

1

Pentru maºini ºi aparate de la poziþia 84.25 (piese de
schimb pentru sisteme hidraulice de ridicare ºi coborâre
a picioarelor platformelor marine)
Pãrþi de maºini pentru sondaj sau foraj de la poziþiile
8430.41 sau 8430.49 (piese de schimb pentru instalaþiile de investigare pentru diverse instalaþii cu tubing flexibil pentru echipamente OTIS etc.)
Concasoare ºi alte mori pentru cereale, bob, mazãre ºi
produse similare
Altele (utilaje pentru industria alimentarã la abator, utilaje pentru furaje ºi adaptare creºtere la sol a puilor de
carne tineret ºi gãini de reproducþie)
Pãrþi de maºini ºi instalaþii pentru aviculturã
Maºini ºi aparate pentru prepararea cãrnii
Maºini ºi aparate pentru prepararea fructelor sau legumelor
Maºini ºi aparate pentru fabricarea pastei din materii
fibroase celulozice
Maºini ºi aparate pentru fabricarea hârtiei sau cartonului
Maºini ºi aparate pentru finisarea hârtiei sau cartonului
Altele (pãrþi de maºini ºi aparate pentru fabricarea pastei de materiale fibroase celulozice)
Altele (pãrþi de maºini ºi aparate pentru prepararea pastei de materii fibroase celulozice)
Maºini ºi aparate de pliat
Maºini de tãiat în lungime sau în lãþime
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
Alte maºini ºi aparate (maºini ºi aparate de prelucrare a
pastei de hârtie sau carton, inclusiv maºinile de tãiat de
orice fel)
Altele (pãrþi de maºini pentru hârtie)
Alte maºini ºi aparate de imprimat tip offset cu hârtie,
noi, folosind foi de dimensiune care sã nu depãºeascã
52 x 74 cm
Alte maºini ºi aparate de imprimat tip offset cu hârtie,
noi, folosind foi de dimensiune care sã depãºeascã
52 x 74 cm, dar sã nu depãºeascã 74 x 107 cm
Maºini ºi aparate de imprimat tipografice, altele decât flexografice, cu hârtie în sul
Altele (maºini de imprimat tipografice cu hârtie în coli)
Maºini ºi aparate de imprimat, flexografice
Lucrând cu ace de croºetat (maºini de tricotat cu diametru mai mic de 165 mm)
Altele (maºini de tricotat circular)
Maºini pentru curãþare uscatã
Maºini ºi prese de cãlcat, inclusiv presele de fixare, cu
încãlzire electricã, de o putere care nu depãºeºte
2.500 W

19
2

0,220

1,200
2,000

0,600
1,000
4,000
2,400
6,000
10,000
1,200
1,700
6,000
0,050
0,060

0,650
1,000

4,000
3,000

1,650

0,400
0,600
0,600
0,500
2,500
0,500
1,500

0,500
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8451.30.30
8451.30.80
8451.40.00
8451.50.00
Ex.
Ex.
Ex.

8451.80.80
8451.90.00
8452.21.00
8454.30.10
8454.30.90
8455.22.00
8457.10.10
8457.30.00
8458.11.10

Ex.

8458.11.99

Ex.

8459.21.10
8459.31.00

Ex.

8459.61.10
8460.21.10

Ex.

8460.21.90

Ex.

8460.39.00
8460.90.10

Ex.

8460.90.90
8461.40.71

Ex.

8461.50.19
8462.10.10

Ex.
Ex.
Ex.

8462.10.90
8462.21.90
8462.29.10

1

Maºini ºi prese de cãlcat, inclusiv presele de fixare cu
încãlzire electricã de o putere care depãºeºte 2.500 W
Maºini ºi prese de cãlcat, inclusiv presele de fixare,
altele decât cele de la poziþiile 8451.30.10 ºi 8451.30.30
Maºini de spãlat, albit sau vopsit
Maºini pentru rularea, derularea, plierea, tãierea sau
dantelarea þesãturilor
Altele (maºini ºi aparate pentru finisare)
Pãrþi (accesorii pentru prese, mese ºi maºini de cãlcat)
Automate (maºini de cusut simple de surfilat, de cusut
refileþi, de fãcut butoniere, de cusut nasturi)
Maºini de turnat sub presiune
Maºini de turnat (mulat), altele decât maºinile de turnat
sub presiune poziþia 8454.30.10
Laminoare la rece
Centre de prelucrare a metalelor orizontale
Maºini cu posturi multiple
Strunguri paralele, strunguri cu unelte multiple ºi strunguri reproducãtoare
Altele (centre de prelucrat prin strunjire CNC, utilaje pentru strunjit arbore cotit)
Radiale (maºinã de gãurit CNC ºi maºinã de frezat CNC,
pentru circuite imprimate)
Alte maºini unelte, alezoare, frezoare, cu comandã numericã
Maºini de frezat scule (maºinã de predecupat CNC pentru circuite imprimate)
Alte maºini de rectificat, cu reglare în orice axã, cu o
precizie de cel puþin 0,01 mm, comandã numericã, pentru suprafeþe cilindrice
Altele (maºinã de rectificat roþi dinþate, utilaj de rectificat
paliere ºi manetoane arbori cotiþi)
Altele (maºinã universalã specialã de ascuþit)
Maºini-unelte pentru debavurat, ascuþit, rectificat, bronuit,
lepuit, ºlefuit (polizat) sau pentru alte operaþiuni de finisat metale, carburi metalice sinterizate sau cermeturi, cu
pietre de rectificare, abrazive sau cu alte produse de ºlefuit (polizat), altele decât maºinile de danturare sau finisare de la poziþia 8461 Ñ cu reglare în orice axã, cu o
precizie de cel puþin 0,01 mm Ñ altele decât cele
cuprinse în prezentul capitol la poziþiile 8460.11.00Ñ
8460.40.00 inclusiv
Altele (maºinã de debavurat, vibratoare)
Maºini de finisat angrenaje, cu reglare în orice axã, cu
o precizie de cel puþin 0,01 mm, cu comandã numericã
Altele (maºini de debitat bandã cu pânzã alternativã)
Maºini-unelte (inclusiv prese) de forjat sau stanþat ºi ciocane, ºtanþe etc., cu comandã numericã
Altele (prese automate de mare vitezã cu 4 coloane)
Altele (presã de îndoit cu comandã)
Pentru prelucrarea produselor plate (maºini automate de
ambutisat butoni rapizi)

2

1,200
14,000
5,500
3,000
1,200
1,000
7,000
3,300
15,000
1,000
1,300
2,900
1,500
2,200
0,600
2,000
0,100

9,000
3,500
0,120

1,600
0,500
0,950
1,100
6,300
1,600
0,200
0,200
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8462.29.99

Ex.

8462.31.10
8462.41.10

8463.90.10

8463.90.90

8465.10.10

8465.10.90

Ex.
Ex.

Ex.

8465.91.20
8465.91.90
8465.92.00

8465.93.00

Ex.

8465.94.00

Ex.

8465.99.90
8466.10.10
8466.10.31

Ex.

8466.10.39
8466.20.10
8466.91.20

Ex.

8466.91.80

1

Altele (maºini-unelte automate combinate pentru prelucrarea metalelor)
Pentru prelucrarea produselor plate (linie de tãiere benzi
metalice plate cu derulatoare etc.)
Maºini-unelte (inclusiv prese) de poansonare, zimþuire,
crestare sau dinþare, inclusiv maºini-unelte combinate de
poansonare ºi forfecare, cu comandã numericã pentru
prelucrarea produselor plate
Alte maºini-unelte pentru prelucrarea metalelor, carburilor metalice sinterizate sau cermeturilor, fãrã îndepãrtare
de material, pentru prelucrarea produselor plate, altele
decât cele cuprinse în prezentul capitol la poziþiile
8463.10.00Ñ8463.30.00 inclusiv
Alte maºini-unelte pentru prelucrarea metalelor, carburilor metalice sinterizate sau cermeturilor, fãrã îndepãrtare
de material, altele decât cele cuprinse în prezentul capitol la poziþiile 8463.10.00Ñ8463.90.10 inclusiv
Maºini care pot efectua diferite tipuri de operaþii de prelucrare fãrã schimbarea uneltelor între operaþii, cu manevrare manualã a piesei între operaþii
Maºini care pot efectua diferite tipuri de operaþii de prelucrare, fãrã schimbarea uneltelor între operaþii, fãrã
manevrarea manualã a piesei între operaþii
Maºini de tãiat cu ferãstrãul, cu ferãstrãu circular
Altele (ferãstrãu pendulã, circular panglici)
Maºini de îndreptat sau de rabotat; maºini de frezat sau
de modelat (maºini de rindeluit pe patru feþe ºi maºinã
de frezat oscilantã)
Maºini de ºlefuit, de polizat sau de lustruit (maºini de
ºlefuit cu bandã)
Maºini de curbat sau de asamblat (presã de încheiat în
bloc, presã cu rame)
Altele (cabinã de lãcuit cu aerisire)
Mandrine, cleºti, dulii
Portscule pentru strunguri, altele decât mandrine, cleºti
ºi dulii de la poziþia 8466.10.10
Altele (portmatriþe destinate maºinilor de la poziþiile
84.56Ñ84.65)
Montaje de prelucrare ºi ansamblurile lor de componente
standard
Pãrþi ºi accesorii destinate, exclusiv sau în principal, maºinilor de la poziþia 84.64, inclusiv portpiesele sau portsculele, capetele de filetat cu declanºare automatã ºi
alte dispozitive speciale care se monteazã pe maºiniunelte; portscule destinate uneltelor sau utilajelor manuale de orice fel, turnate din fontã, fier sau oþel, altele
decât cele cuprinse în prezentul capitol la poziþiile
8466.10.10Ñ8466.30.00 inclusiv
Altele (comenzi numerice pentru maºini-unelte)
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2

1,900
0,500

0,300

0,300

0,200

7,000

17,000
0,400
0,200

0,320
0,100
0,600
0,100
0,400
0,100
0,100
0,370

0,170
0,100
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8466.92.20

8466.92.80

8466.93.80

8466.94.00

8467.11.10

Ex.

8467.11.90

8468.80.00

Ex.

Ex.

8471.92.80
8474.80.00

8477.10.00
8477.59.90
8477.80.90
8477.90.90

1

Pãrþi ºi accesorii destinate, exclusiv sau în principal, maºinilor de la poziþia 84.65, inclusiv portpiesele sau portsculele, capetele de filetat cu declanºare automatã ºi alte
dispozitive speciale care se monteazã pe maºini-unelte;
portscule destinate uneltelor sau utilajelor manuale de
orice fel, Ñ turnate din fontã, fier sau oþel, altele decât
cele cuprinse în prezentul capitol la poziþiile 8466.10.10Ñ
8466.91.80 inclusiv
Pãrþi ºi accesorii destinate, exclusiv sau în principal, maºinilor de la poziþia nr. 84.65, inclusiv portpiesele sau portsculele, capetele de filetat cu declanºare automatã ºi alte
dispozitive speciale care se monteazã pe maºini-unelte,
portscule destinate uneltelor sau utilajelor manuale de
orice fel, altele decât cele cuprinse în prezentul capitol
la poziþiile 8466.10.10Ñ8466.92.20 inclusiv
Pãrþi ºi accesorii destinate exclusiv sau în principal maºinilor de la poziþiile 84.56 la 84.61 inclusiv portpiesele sau
portsculele, capetele de filetat cu declanºare automatã ºi
alte dispozitive speciale care se monteazã pe maºiniunelte, portscule destinate uneltelor sau utilajelor manuale de orice fel, altele decât cele cuprinse în prezentul
capitol la poziþiile 8466.10.10Ñ8466.93.20 inclusiv
Pãrþi ºi accesorii destinate, exclusiv sau în principal, maºinilor de la poziþiile 84.62 sau 84.63, inclusiv portpiesele
sau portsculele, capetele de filetat cu declanºare automatã ºi alte dispozitive speciale care se monteazã pe
maºini-unelte, portscule destinate uneltelor sau utilajelor
manuale de orice fel, altele decât cele cuprinse în prezentul capitol la poziþiile 8466.10.10Ñ8466.30.00 inclusiv
Unelte pneumatice sau cu motor neelectric încorporat,
pentru folosinþã umanã, pneumatice, rotative (cu sau fãrã
percuþie), pentru prelucrarea metalelor
Altele (unelte pneumatice rotative pentru industria lemnului Ñ pistoale de capsat pentru mobilier tapiþat, maºini
de ºlefuit, de dãltuit mecanic etc.)
Maºini ºi aparate pentru lipit sau sudat, cu sau fãrã posibilitãþi de tãiere, altele decât cele de la poziþiile 8468.10.00
ºi 8468.20.00
Altele (dispozitiv pentru fototrasaj)
Maºini ºi aparate pentru sortat, cernut, separat, spãlat,
concasat, mãcinat, amestecat sau malaxat pãmânt, pietre, minereuri ºi alte substanþe minerale solide (inclusiv
praf ºi pastã), altele decât cele cuprinse în prezentul capitol la poziþiile 8474.10.00Ñ8474.39.00 inclusiv
Maºini de formare prin injectare
Altele (maºini ºi aparate pentru prelucrarea cauciucului
siliconic)
Alte maºini ºi aparate decât cele de la poziþiile
8477.10.00Ñ8477.80.10
Altele (pãrþi pentru maºini ºi aparate pentru prelucrarea
cauciucului, altele decât cele de la poziþia 8477.90.10)

2

1,000

1,000

3,400

1,000

0,100

1,000

0,820
0,200

0,370
1,000
0,100
3,000
1,200
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8479.20.90
8479.81.00
8479.82.00

Ex.

8479.89.80

Ex.
Ex.

8479.90.98
8480.71.00

Ex.
Ex.

8481.20.10
8481.80.39
8481.80.59
8481.80.85
8481.80.87
8482.20.00
8482.80.00

8483.30.90
8483.40.93
8484.90.90

Ex.
Ex.

Ex.

8502.12.90
8504.31.90
8504.40.97
8504.50.90
8507.30.91
8507.30.93
8507.30.98
8507.90.91
8507.90.93
8507.90.98
8508.80.10

Ex.

8511.80.90
8512.20.00

Ex.

8513.10.00
8513.90.00

1

Altele (staþie montaj pe suprafaþã, maºinã de tampografiat, linie tehnologicã cãrþi de identitate)
Alte maºini ºi aparate, pentru tratarea metalelor, inclusiv
bobinatoare pentru bobinãri electrice
Alte maºini ºi aparate pentru amestecat, malaxat, concasat, mãcinat, cernut, omogenizat, emulsionat sau barbotat
Altele (Maºini automate de: verificarea dimensiunilor,
introdus bile, garnituri ºi colivii, spãlat, reglat, gresat,
inspecþie finalã, conservat, pentru rulmenþi)
Altele (pãrþi pentru generatoare de atmosferã controlatã)
Pentru turnarea prin injecþie sau prin comprimare (matriþe
speciale)
Valve de transmisie hidraulicã cu ulei
Altele (grup de mixare a apei calde în serã)
Altele (sistem de control ºi valvulã cu 4 cãi)
Robinete cu fluture
Robinete cu membranã
Rulmenþi cu role conice, inclusiv subansambluri de conuri
ºi role conice
Rulmenþi cu bile, cu galeþi cu role sau role-ace, inclusiv
rulmenþi combinaþi, alþii decât cei de la poziþiile
8482.10.10Ñ8482.50.00
Cuzineþi
Reductoare, multiplicatoare ºi variatoare de vitezã
Seturi sau sortimente de garnituri de compoziþii diferite
prezentate în pungi, plicuri sau în ambalaje similare,
altele decât cele de la poziþia 8484.90.10
Altele (Diesel generator avarie)
Altele (transformatoare speciale pentru alimentarea tamburilor de la galvanizare)
Onduloare (inversoare) de o putere mai mare de 7,5 kVA
Altele (bobine de reactanþã peste 100 MVAÑ la linia de
400 kV
Acumulatoare electrice, cu nichel-cadmiu, închise ermetic, altele decât cele de la poziþia 8507.30.10
Acumulatoare electrice cu nichel-cadmiu, de tracþiune
Alte acumulatoare electrice cu nichel-cadmiu de tracþiune,
altele decât cele de la poziþia 8507.30.93
Plãci pentru acumulatoare
Separatori
Alte pãrþi de acumulatoare decât cele de la poziþiile
8507.90.10Ñ8507.90.93
Unelte electromecanice cu motor electric încorporat, pentru utilizarea manualã, de felul celor utilizate pentru prelucrarea materialelor textile
Altele (echipament de pornire la rece cu dispozitiv de control electric)
Alte echipamente de iluminat sau de semnalizare vizualã decât cele de la poziþiile 8512.10.10Ñ8512.10.99
Lãmpi electrice portative
Pãrþi (becuri pentru lãmpi de cap tip minier)

23
2

0,200
2,100

0,500

7,000
0,240
0,100
0,100
0,750
0,140
0,900
0,500
0,740

2,000
0,200
0,500

0,500
0,100
0,100
0,100
1,300
0,200
2,000
2,000
2,500
4,000
0,200

1,000
0,400
0,300
0,600
0,500
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8514.10.99
8515.21.00

Ex.

8517.81.10
8518.50.90

Ex.

8520.39.90

1

De peste 50 kg (instalaþie pentru depunere eutectic
Sn, Pb)
Maºini ºi aparate pentru sudarea metalelor prin rezistenþã,
total sau parþial automatizate
Interfoane
Altele (amplificatoare, procesoare, efecte speciale, pupitre de mixaj, matrice audio destinate studiourilor ºi carelor de reportaj)
Altele (magnetofoane profesionale mono, stereo, multipistã, analogice ºi digitale, echipamente de înregistrare ºi
redare profesionale pe compact disc; casetofoane profesionale ºi digitale)

8523.12.00

Benzi magnetice de o lãþime de peste 4 mm, dar care

8524.90.91

Discuri, benzi ºi alte suporturi pentru înregistrarea sune-

sã nu depãºeascã 6,5 mm

2

0,320
1,100
0,200

0,500

0,750
0,300

tului sau pentru înregistrãri similare, înregistrate, inclusiv
matriþele ºi formele galvanice pentru fabricarea discurilor, dar cu excepþia produselor de la capitolul 37, care
conþin date sau instrucþiuni, altele decât înregistrãrile de
imagini sau sunete de tipul celor utilizate în maºinile automate de prelucrare a informaþiei, altele decât cele de la
poziþiile 8524.10.00Ñ8524.90.10

0,500
0,100

Ex.

8529.10.39

Altele (pãrþi destinate poziþiilor 85.25, 85.28)

Ex.

8535.29.00

Altele (întrerupãtoare de 20 kV cu vid ºi de 220Ñ
400 kV cu SF6)

8535.30.10

Comutatoare ºi întrerupãtoare pentru o tensiune mai
micã de 72,5 kV

8535.30.90
8535.90.00

0,300

Altele (Descãrcãtoare cu oxid de zinc pentru 110Ñ220Ñ
400 kV)

8536.20.10

1,000

Comutatoare ºi întrerupãtoare, altele decât cele de la
poziþia 8535.30.10

Ex.

1,800

0,650

Întrerupãtoare automate de curent (disjunctoare) pentru
o intensitate care sã nu depãºeascã 63A

0,500

8536.69.90

Altele (prize ºi ºtecãre, conteinere frigorifice)

0,120

8536.90.10

Conexiuni ºi elemente de contact pentru fire ºi cabluri

0,850

8537.10.91

Aparate de comandã cu memorie programabilã

1,290

Ex.

8537.10.99

Altele (pentru maºinile de la poziþia 84.65)

0,500

Ex.

8537.20.99

Pentru o tensiune de peste 72,5 kV (celule de linie ºi

8540.11.11

Tuburi catodice pentru receptoare de televiziune, inclu-

Ex.

de trafo cu SF 6 sau vid de peste 110 kV)

0,650

siv tuburile pentru monitoare video în culori, cu ecranul
având un raport lãþime/înãlþime mai mic de 1,5 ºi cu diagonala ecranului care nu depãºeºte 42 cm
8540.11.13

1,500

Tuburi catodice pentru receptoare de televiziune, inclusiv tuburile pentru monitoare video în culori, cu ecranul
având un raport lãþime/înãlþime mai mic de 1,5 ºi cu diagonala ecranului care depãºeºte 42 cm, dar nu depãºeºte
52 cm

1,500
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8540.11.15

1

25
2

Tuburi catodice pentru receptoare de televiziune, inclusiv tuburile pentru monitoare video în culori, cu ecranul
având un raport lãþime/înãlþime mai mic de 1,5 ºi cu diagonala ecranului care depãºeºte 52 cm, dar nu depãºeºte
72 cm

8540.11.19

0,800

Tuburi catodice, în culori, cu ecranul având un raport
lãþime/înãlþime mai mic de 1,5 ºi diagonala ecranului mai
mare de 72 cm

8540.12.00

0,300

Tuburi catodice pentru receptoare de televiziune, inclusiv tuburile pentru monitoare video, alb-negru sau altele
monocrome

1,500

8540.91.00

Pãrþi de tuburi catodice

0,150

8543.20.00

Generatoare de semnal

0,200

8543.80.80

Maºini ºi aparate electrice care au o funcþie proprie, nedenumite ºi necuprinse în altã parte în capitolul 85, altele
decât cele de la poziþiile 8543.10.00Ñ8543.80.20

8544.11.90

Alte fire pentru bobinaje din cupru decât cele de la pozi-

8544.59.10

Fire ºi cabluri, cu un diametru pe fir de peste 0,51 mm,

þia 8544.11.10

1,300
1,000

fãrã conectori, pentru tensiuni de peste 80 V, dar care
sã nu depãºeascã 1000 V
Ex.

8544.59.80

Pentru o tensiune mai mare de 80 V, dar mai micã de
1000 V (cabluri electrice de minã)

8544.60.10
8544.60.90

0,100

Conductori electrici din cupru pentru tensiuni de peste
1000 V

Ex.

0,100

1,044

Cu alþi conductori (cabluri din polietilenã reticulatã de
20Ñ220 kV; accesorii cabluri din material termoretrac-

Ex.

tabil)

0,470

8545.20.00

Perii electrice de cãrbune

0,200

8546.20.99

Altele (izolatori electrici din ceramicã)

0,350

8548.00.00

Pãrþi electrice de maºini sau aparate, nedenumite ºi necuprinse în altã parte la prezentul capitol

8604.00.00

Vehicule pentru întreþinere sau pentru servicii de cale
feratã sau similare, chiar autopropulsate

8607.29.90
Ex.

8607.21.10Ñ8607.29.10

3,410

8607.99.11

Turnate din fontã, fier sau oþel (frâne)

0,100

8607.99.30

Caroserii ºi pãrþi ale acestora

8607.99.59

ªasiuri ºi pãrþi ale acestora, altele decât cele de la pozi-

8703.21.10
8703.22.19
8703.23.19

8,850
9,000

Altele (autoturisme noi cu o capacitate cilindricã de
peste 1400 cm3, dar care sã nu depãºeascã 1500 cm3)

Ex.

13,850

Noi (autoturisme noi cu o capacitate cilindricã ce nu
depãºeºte 1000 cm3)

Ex.

18,000

Frâne ºi pãrþi de frâne, altele decât cele de la poziþiile

þia 8607.99.51
Ex.

1,500

140,000

Altele (autoturisme noi cu o capacitate cilindricã de
peste 1500 cm3, dar care sã nu depãºeascã 2000 cm3)

26,000

26
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Ex.

8705.90.90

1

2

Altele (autovehicule pentru scopuri speciale, altele decât
cele destinate în principal pentru transportul de persoane
ºi mãrfuri)

Ex.

8708.29.90

3,500

Altele (cardane cu cuplu de transmitere mai mare de
1200 daN ºi scaune cu suspensie pneumaticã sau hidraulicã)

Ex.

8708.31.99

Altele (garnituri fricþiune fãrã azbest ºi plãcuþe frânã fãrã
azbest)

Ex.

8708.39.90

0,700
1,340

Altele (echipamente electronice ABS ºi ASR, regulatoare
de presiune, tuburi pentru sistemul de frânare, uscãtoare
de aer, distribuitoare hidraulice)

8708.40.10

4,200

Cutii de viteze, destinate montajului industrial, pentru
motocultoare de la poziþia 8701.10, autovehiculele de la
poziþia 87.03, autovehiculele de la poziþia 87.04 cu motor
cu piston cu aprindere prin compresie (diesel sau semidiesel), de o capacitate cilindricã de pânã la 2500 cm3
inclusiv, sau având motor cu piston cu aprindere prin
scânteie, de o capacitate de pânã la 2800 cm3, inclusiv
ºi autovehiculele de la poziþia 87.05

8708.60.10

1,000

Osii portante ºi pãrþile lor destinate montajului industrial,
pentru autovehiculele de la poziþia 87.03, autovehicule de
la poziþia 87.04 cu motor cu piston cu aprindere prin compresie (diesel sau semidiesel), de o capacitate cilindricã
de pânã la 2500 cm3 inclusiv sau având motor cu piston cu aprindere prin scânteie, de o capacitate cilindricã
de pânã la 2800 cm3 inclusiv ºi autovehiculele de la pozi-

Ex.

þia 87.05

0,780

8708.70.50

Roþi din aluminiu; pãrþi ºi accesorii de roþi din aluminiu

0,300

8708.70.99

Altele (jenþi tubeles pentru autovehiculele de la poziþia
87.04)

8708.94.10

0,500

Volante de direcþii, coloane ºi cutii de direcþie, destinate
montajului industrial, pentru autovehiculele de la poziþia
87.03, autovehiculele de la poziþia 87.04 cu motor cu piston cu aprindere prin compresie (diesel sau semidiesel),
de o capacitate cilindricã de pânã la 2500 cm3 inclusiv
sau având motor cu piston cu aprindere prin scânteie,
de o capacitate cilindricã de pânã la 2800 cm3 inclusiv
ºi autovehiculele de la poziþia 87.05

0,500

Ex.

8708.94.90

Altele (servodirecþie)

0,700

Ex.

9010.20.00

Alte aparate ºi materiale pentru laboratoare fotografice
sau cinematografice; negatoscoape (maºini automate de
developat fotorezist alcalin, de gravat cu soluþie alcalinã,
de stripat fotorezist alcalin)

9011.20.00
9013.20.00

0,500

Alte microscoape pentru fotomicrografie, cinefotomicrografie sau microproiecþie

0,150

Laseri, alþii decât diodele laser

0,200
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9015.80.11

1
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2

De meteorologie, hidrologie ºi de geofizicã (staþie de înregistrare a datelor seismice ºi a componentelor de teren

Ex.

aferente)

1,400

9016.00.10

Balanþe

0,200

9024.10.10

Maºini ºi aparate electronice pentru testarea metalelor

2,200

9024.10.93

Maºini ºi aparate pentru testarea duritãþii

0,100

9025.19.91

Termometre ºi pirometre electronice

0,500

9025.19.99

Alte termometre ºi pirometre decât cele de la poziþiile
9025.11.10Ñ9025.19.91

0,500

9025.80.99

Altele (umidometre)

0,330

9026.10.51

Debitmetre

0,800

9026.10.59

Instrumente ºi aparate pentru mãsurarea sau controlul
debitului, nivelului, presiunii sau altor caracteristici variabile ale lichidelor sau gazelor, electronice, altele decât
cele de la poziþia 9026.10.51

0,800

9026.10.91

Debitmetre

0,800

9026.20.30

Instrumente ºi aparate pentru mãsurarea sau controlul
presiunii, altele decât cele destinate aeronavelor civile de
la poziþia 9026.20.10

9026.20.51

Aparate pentru mãsurarea ºi reglarea neautomatã a pre-

9027.80.99

Altele (aparate de mãsurarea unghiului de contact, echi-

siunii pneumatice
Ex.

0,700
0,800

pamente pentru studiul proceselor de dislocare ºi pentru testarea curgerii spumelor, alte aparate pentru

Ex.

Ex.

laboratorul de studiu al carotelor)

1,000

9028.20.00

Contoare de lichide

0,900

9028.30.90

Altele (contoare de curent alternativ trifazat, electronice
cu sumator)

1,500

9028.90.90

Alte pãrþi ºi accesorii pentru contoare de lichide

0,500

9029.20.31

Indicatoare de viteze pentru vehicule terestre

1,200

9031.10.00

Maºini de echilibrat piese mecanice

0,440

9031.20.00

Bancuri de probã

0,400

9031.30.00

Proiectoare de profiluri (aparate de proiectat profiluri)

0,100

9031.80.31

Alte instrumente, aparate ºi maºini, electronice, pentru
mãsurarea sau controlul mãrimilor geometrice

9031.80.39

2,800

Alte instrumente, aparate ºi maºini, decât cele pentru
mãsurarea sau controlul mãrimilor geometrice de la
poziþia 9031.80.31

9031.80.59

1,400

Alte instrumente, aparate ºi maºini pentru mãsurarea sau
controlul mãrimilor geometrice decât calibrele fãrã organe

Ex.

reglabile de la poziþia 9031.80.51

0,550

9032.10.30

Termostate electronice

1,500

9032.81.90

Altele (instrumente ºi aparate pentru reglare sau control
automat Ñ regulatoare de debit)

Ex.

9032.89.90
9105.91.10

0,500

Altele (telecomandã MP, monitorizare CM, monitorizare,
conteinere frig ºi sistem mãsurare nivel tancuri)

0,760

Sisteme de ceasuri electrice

0,200

28
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1

Ex.

9406.00.90

Altele (material pentru amenajãri)

Ex.

9616.10.90

Monturi ºi capete de monturi (valve ºi butoni pentru
sprayuri)

NOTÃ:

2

0,100
0,400

Cu ,,Ex.Ò s-au marcat situaþiile unde, din întreaga poziþie
tarifarã, este exceptat produsul sau grupa menþionatã în
parantezã.

ANEXA Nr. 3
LISTA

mãrfurilor cu taxa vamalã redusã
Poziþia tarifarã

Denumirea mãrfii

Taxa vamalã
redusã
%

0

1

2

3215.19.00

Cerneluri imprimerie, altele decât negre

3921.90.20

Alte plãci, foi, folii, pelicule, benzi ºi lame din rãºini
epoxidice

5508.10.11

Ex.

3
5

Aþã de cusut din poliesteri, necondiþionatã pentru vânzarea cu amãnuntul

5

7603.20.00

Pulbere cu structurã lamelarã ºi pelete, din aluminiu

5

8308.90.00

Altele, inclusiv pãrþi (închizãtori cu cifru pentru marochinãrie)

8450.90.00

Pãrþi de maºini de spãlat, inclusiv cele cu dispozitiv de
uscare

8473.10.10

8

Pãrþi ºi accesorii pentru maºinile de la poziþia 8472,
altele decât subansambluri electronice

8507.30.91

8

Subansambluri electronice pentru maºinile de la poziþia
8472

8473.40.90

8

Alte pãrþi ºi accesorii pentru maºinile de la poziþia
8470, altele decât subansambluri electronice

8473.40.10

8

Alte subansambluri electronice pentru maºinile de la
poziþia 8470

8473.29.90

8

Pãrþi ºi accesorii pentru maºinile de calcul electronic de
la subpoziþiile 8470.10, 8470.21 sau 8470.29, altele decât
subansambluri electronice

8473.29.10

8

Subansambluri electronice pentru maºinile de calcul electronic de la subpoziþiile 8470.10, 8470.21 sau 8470.29

8473.21.90

8

Pãrþi ºi accesorii pentru maºinile de la poziþia 8469,
altele decât subansambluri electronice

8473.21.10

5

Subansambluri electronice destinate maºinilor de la
poziþia 8469

8473.10.90

5

8

Acumulatoare electrice, cu nichel-cadmiu, închise ermetic, altele decât cele de la poziþia 8507.30.10

5
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8507.30.98

1

5

Rezistenþe electrice pentru încãlzit, altele decât cele de
la poziþia 8516.80.10

8518.90.00

5

Acumulatoare electrice, altele decât cele de la poziþiile
8507.10.10Ñ8507.80.91

8516.80.90

8

Alte acumulatoare electrice, cu nichel-hibrid, altele decât
cele de la poziþia 8507.80.10

8507.80.99

5

Acumulatoare electrice cu nichel-fier, altele decât cele de
la poziþia 8507.40.10

8507.80.91

2

Alte acumulatoare electrice cu nichel-cadmiu de tracþiune,
altele decât cele de la poziþia 8507.30.93

8507.40.90

29

5

Pãrþi de microfon ºi suporturile acestora, de difuzoare
montate sau nu în cascã, de cãºti cu sau fãrã microfon,
de amplificatoare electrice de audiofrecvenþã, de aparate
electrice de amplificare a curentului

8

8539.40.10

Lãmpi ºi tuburi cu raze ultraviolete

5

8539.40.30

Lãmpi ºi tuburi cu raze infraroºii

5

8539.90.10

Socluri de lãmpi ºi tuburi cu raze ultraviolete sau infraroºii, de lãmpi cu arc

8541.10.10

Diode, altele decât fotodiodele ºi diodele emiþãtoare de
luminã sub formã de discuri nedecupate încã în microplachete

8541.10.99

5

Tiristori diaci ºi triaci, alþii decât dispozitivele sub formã
de discuri nedecupate încã în microplachete

8541.40.91

5

Tranzistori, alþii decât fototranzistorii, alþii decât cei de la
poziþiile 8541.21.10Ñ8541.29.10

8541.30.10

5

Diode, tranzistori ºi alte dispozitive similare cu semiconductori sub formã de discuri nedecupate încã în
microplachete, altele decât cele de la poziþiile
8541.10.10Ñ8541.21.90

8541.29.90

5

Tranzistori, alþii decât fototranzistori, cu o putere mai micã
de 1W sub formã de discuri nedecupate încã în microplachete

8541.29.10

5

Diode, altele decât fotodiodele ºi diodele emiþãtoare de
luminã, altele decât cele de la poziþiile 8541.10.10 ºi
8541.10.91

8541.21.10

5

5

Celule solare chiar asamblate în module sau constituite
în panouri

5

8541.40.93

Fotodiode, fototranzistori, fototiristori ºi fotocuplaje

5

8541.40.99

Dispozitive fotosensibile cu semiconductori, inclusiv celule
fotovoltaice, chiar asamblate în module sau montate în
panouri, altele decât cele de la poziþiile 8541.40.91 ºi
8541.40.93

8541.50.10

5

Alte dispozitive cu semiconductori sub formã de discuri
nedecupate încã în microplachete, altele decât cele de
la poziþiile 8541.10.10Ñ8541.40.99

5
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8541.50.90

1

2

Alte dispozitive cu semiconductori, altele decât cele de
la poziþia 8541.50.10

5

8541.60.00

Cristale piezoelectrice montate

5

8541.90.00

Pãrþi de diode, de tranzistori ºi alte dispozitive similare
cu semiconductori; de dispozitive fotosensibile cu semiconductori, inclusiv de celule fotovoltaice chiar asamblate
în module sau montate în panouri; de diode emiþãtoare
de luminã; de cristale piezoelectrice montate

8542.11.01

Circuite integrate monolitice, numerice, de tip MOS sub
formã de discuri nedecupate încã în microplachete

8542.11.05

5

Memorii statice cu citire-scriere cu acces aleator (S-RAM),
a cãror capacitate de memorare este de peste 256 kbiþi,
dar nu depãºeºte 1 Mbit

8542.11.27

5

Memorii statice cu citire-scriere cu acces aleator (S-RAM),
a cãror capacitate de memorare este de peste 64 kbiþi,
dar nu depãºeºte 256 kbiþi

8542.11.25

5

Memorii statice cu citire-scriere cu acces aleator (S-RAM),
a cãror capacitate de memorare nu depãºeºte 64 kbiþi

8542.11.23

5

Memorii dinamice cu acces aleator (D-RAM) a cãror capacitate de memorare este de peste 4 Mbiþi

8542.11.21

5

Memorii dinamice cu acces aleator (D-RAM) a cãror
capacitate de memorare este de peste 1 Mbit, dar nu
depãºeºte 4 Mbiþi

8542.11.18

5

Memorii dinamice cu acces aleator (D-RAM) a cãror capacitate de memorare este de peste 256 kbiþi, dar nu
depãºeºte 1 Mbit

8542.11.16

5

Memorii dinamice cu acces aleator (D-RAM) a cãror
capacitate de memorare nu depãºeºte 256 kbiþi

8542.11.14

5

Circuite integrate monolitice, numerice, de tip MOS sub
formã de microplachete (chips)

8542.11.12

5

5

Memorii statice cu citire-scriere cu acces aleator
(S-RAM), a cãror capacitate de memorare este de peste
1 Mbit

5

8542.11.31

Memorii exclusiv de citire, neprogramabile (ROM)

5

8542.11.42

Memorii exclusiv de citire, programabile, ce pot fi ºterse
cu raze ultraviolete (EPROM), FLASH E2PROM, a cãror
capacitate de memorare nu depãºeºte 256 kbiþi

8542.11.44

Memorii exclusiv de citire, programabile, ce pot fi ºterse
cu raze ultraviolete (EPROM), FLASH E2PROM, a cãror
capacitate de memorare este de peste 256 kbiþi, dar
nu depãºeºte 1 Mbit

8542.11.46

5

5

Memorii exclusiv de citire, programabile, ce pot fi ºterse
cu raze ultraviolete (EPROM), FLASH E2PROM, a cãror
capacitate de memorare este de peste 1 Mbit, dar nu
depãºeºte 4 Mbiþi

5
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8542.11.48

1

5

Memorii, exclusiv de citire ce pot fi ºterse electric, programabile (E2PROM), exclusiv FLASH E2PROM

8542.11.59

2

Memorii, exclusiv de citire, programabile, ce pot fi ºterse
cu raze ultraviolete (EPROM), FLASH E2PROM, a cãror
capacitate de memorare este de peste 4 Mbiþi

8542.11.50

31

5

Memorii, altele decât cele de la poziþiile 8542.11.12Ñ
8542.11.50

5

8542.11.62

Microprocesoare pe 8 biþi

5

8542.11.64

Microprocesoare de peste 8 biþi, dar care nu depãºesc
16 biþi

8542.11.67

5

Microprocesoare de peste 16 biþi, dar care nu depãºesc
32 biþi

5

8542.11.68

Microprocesoare de peste 32 biþi

5

8542.11.71

Microcontroloare (inclusiv microordinatoare) pe 8 biþi

5

8542.11.73

Microcontroloare (inclusiv microordinatoare) de peste
8 biþi, dar care nu depãºesc 16 biþi

8542.11.74

Microcontroloare (inclusiv microordinatoare) de peste
16 biþi, dar care nu depãºesc 32 biþi

8542.11.75

5
5

Microcontroloare (inclusiv microordinatoare) de peste
32 biþi

5

8542.11.77

Reþele predifuzate

5

8542.11.79

Circuite precaracterizate

5

8542.11.80

Dispozitive logice programabile

5

8542.11.82

Circuite de control ºi de comandã

5

8542.11.84

Circuite de interfaþã, circuite de interfaþã capabile sã execute funcþii de control ºi de comandã

8542.11.86

Circuite integrate monolitice, numerice de tip MOS,
altele decât cele de la poziþiile 8542.11.01Ñ8542.11.84

8542.11.88

5

Circuite integrate monolitice, numerice, de tip MOS,
altele decât cele de la poziþiile 8542.11.01Ñ8542.11.95

8542.19.10

5

Circuite logice, circuite de control ºi de comandã, circuite de interfaþã

8542.11.98

5

Microprocesoare ºi microcontroloare (inclusiv microordinatoare)

8542.11.95

5

Memorii, altele decât cele de la poziþiile 8542.11.12Ñ
8542.11.59

8542.11.91

5

Circuite integrate monolitice, numerice, de tip MOS sub
formã de microplachete (chips), altele decât cele de la
poziþiile 8542.11.01Ñ8542.11.84

8542.11.90

5

Circuite integrate monolitice, numerice, de tip MOS sub
formã de discuri nedecupate încã în microplachete,
altele decât cele de la poziþiile 8542.11.01Ñ8542.11.84

8542.11.89

5

5

Circuite integrate monolitice, numerice, de tip MOS, sub
formã de discuri nedecupate încã în microplachete,
altele decât cele de la poziþiile 8542.11.01Ñ8542.11.95

5

32
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8542.19.20

1

2

Circuite integrate monolitice, numerice, de tip MOS, sub
formã de microplachete (chips), altele decât cele de la
poziþiile 8542.11.01Ñ8542.11.92

5

8542.19.30

Amplificatoare

5

8542.19.50

Regulatoare de putere sau de tensiune

5

8542.19.60

Circuite de control ºi comandã

5

8542.19.70

Circuite de interfaþã, circuite de interfaþã capabile sã execute funcþii de control ºi comandã

8542.19.80

5

Alte circuite integrate monolitice, altele decât cele de la
poziþiile 8542.19.10Ñ8542.19.70

8542.20.10

5

Microprocesoare ºi microcontroloare (inclusiv microordinatoare)

5

8542.20.30

Convertizoare

5

8542.20.50

Amplificatoare

5

8542.20.80

Circuite integrate hibride, altele decât cele de la poziþiile 8542.20.10Ñ8542.20.50

8542.80.00

5

Alte circuite integrate ºi micromontaje electronice, altele
decât cele de la poziþiile 8542.11.01Ñ8542.20.80

5

8542.90.00

Pãrþi de circuite integrate ºi de micromontaje electronice

5

8544.41.90

Alþi conductori electrici, pentru tensiuni care sã nu
depãºeascã 80 V, echipaþi cu conectori, alþii decât cei
de la poziþia 8544.41.10

NOTÃ:

5

Cu ,,Ex.Ò s-au marcat situaþiile unde, din întreaga poziþie
tarifarã, este exceptat produsul sau grupa menþionatã în
parantezã.

EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI Ñ CAMERA DEPUTAÞILOR
Regia Autonomã ,,Monitorul OficialÒ, Bucureºti, Calea 13 Septembrie Ñ Palatul Parlamentului, sectorul 5,
cont nr. 30.98.12.301 B.C.R. Ñ S.M.B.
Adresa pentru publicitate : Serviciul relaþii cu publicul ºi agenþii economici, Bucureºti,
Str. Blanduziei nr. 1, sectorul 2, telefon 211.57.30.
Tiparul : Tipografia ,,Monitorul OficialÒ, Bucureºti, Str. Jiului nr. 163, sectorul 1, telefon 668.55.58.
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 43/1995 conþine 32 de pagini.

Preþul 320 lei

40.816

