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Agenda

1. Ce aduce noul Cod Vamal pentru Portul Constanta? 

2. Intrarea si iesirea marfurilor din zona libera/portul liber potrivit 
noului Cod Vamal

3. Formalitati la export pentru produsele incarcate pe nave 
maritime in portul Constanta

4. Avantajele AEO in Portul Constanta

5. Simplificari vamale pentru transportul maritim si fluvial 

6. Securizarea operatiunilor vamale in relatia cu autoritatile vamale 
(Informatii Obligatorii)
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Smart and Secure Trade Lanes (SSTL)

 Proiect pilot ce testează măsurile de securitate aplicate în cazul unui container, precum 
şi tehnologia aferentă (de ex. sigiliile inteligente) de-a lungul călătoriei acestuia de la 
locul expedierii la destinaţie

 Promovează schimbul de date şi recunoaşterea reciprocă în ceea ce priveşte anumite 
aspecte esenţiale din domeniul vamal:

- măsuri de securitate, 

- rezultatele controalelor,

- operatorii economici autorizați.

 Primele etape ale proiectului a inclus câteva porturi din Marea Britanie, Olanda, Belgia, 
Franța, Germania și Italia precum şi din China - Shenzhen si Shanghai. 

 15 Iulie 2016: Cehia, Grecia, Ungaria, Lituania, Portugalia, Romania, Slovacia

 Proces de vamuire mai rapid si predictibilitate asupra disponibilității mărfurilor
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Ce aduce noul Cod Vamal
pentru Portul Constanta? 
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Ce aduce noul Cod Vamal pentru Portul Constanta? 

 Garantii

 Notificare la reexportul din zona libera

 Autorizarea depozitului temporar
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Garantii

 Se solicita constituirea unei garantii pentru o datorie vamala existenta sau potentiala:

 pentru autorizatiile nationale – se garanteaza doar taxele la import

 pentru autorizatiile unice, care implica mai multe state membre - se garanteaza taxele la 
import, TVA si accizele

 Noua forma de garantare - participarea, prin plata unei contributii, la o schema generala de 
garantare administrata de catre autoritatea vamala

 Reducerea garantiei globale pana la 50% ȋn cazul AEO – simplificari vamale

 daca nu au existat datorii ȋn cursul ultimilor 2 ani sau au fost platite in termenele prevazute. 
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 Transportul marfurilor pe Rin, Dunare

 Transportul marfurilor prin instalatii de transport fixe

 Marfuri sub tranzit unional, transportate pe cale maritima sau aeriana ȋntre doua

porturi/aeroporturi din Uniune acoperite de document electronic de transport

 Unele cazuri de admitere temporara (mijloace de transport, servicii postale, 
ambalaje importate goale, etc.)

 Operatiuni ȋn calitate de autoritati publice

Exceptie garantare
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 Notificare de reexport – document nou reglementat prin Ordin nr. 1196/2016 - Norme 
tehnice privind notificarea de reexport

 In situatia marfurilor neunionale care sunt scoase din Uniune direct dintr-o zona libera 
sau depozit temporar este obligatorie depunerea notificarii de reexport

 Documentul contine datele necesare pentru a descarca regimul de zona libera sau
depozit temporar

Notificare la reexportul din zona libera
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 Unde se depune?

Notificarea de reexport se depune la biroul vamal de iesire

 Cine poate sa depuna?

 persoana care scoate marfurile de pe teritoriul vamal al Uniunii;

 persoana in numele sau pe seama careia actioneaza persoana care scoate
marfurile de pe teritoriul vamal al Uniunii;

 persoana care isi asuma responsabilitatea transportarii marfurilor inaintea
iesirii acestora de pe teritoriul vamal al Uniunii.

!    Se completeaza printr-un procedeu mecanografic

Notificare la reexport
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Notificare de reexport
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Extindere la 90 de zile - marfurile neunionale pot fi depozitate temporar in vederea plasarii sub un regim 
vamal sau reexportate

! pentru marfurile reexportate – notificare de reexport

Magaziile si perimetrele pentru depozitare temporara = locuri aprobate de autoritatea vamala, pentru 
primirea marfurilor necomunitare care fac obiectul unei declaratii sumare de depozitare temporara

! pana la data de 30 aprilie 2016 - spatiile de depozitare temporara apartinand comisionarilor vamali si 
persoanelor autorizate sa plaseze marfuri in depozit temporar in cadrul procedurii de vamuire la 
domiciliu au fost autorizate in baza cererii, fara depunerea documentelor justificative si fara garantii

Depozitare temporara
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Conditii autorizare depozite agent economic:

• agenti economici stabiliti pe teritoriul vamal al Uniunii

• constituirea unei garantii in contul biroului vamal 

• evidente organizate 

• infrastructura informatica adecvata organizarii evidentelor

• au incluse in obiectul de activitate operatiuni de depozitare;

• dispun de echipamente necesare descarcarii, incarcarii, 
manipularii, ambalarii, dezambalarii si prezentarii marfurilor in 
vederea efectuarii controlului vamal, precum si de personal 
specializat pentru efectuarea acestor operatiuni.

Depozitare temporara
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Conditii autorizare depozite pentru constructia sau perimetrul respectiv:

• localizare in raza de competenta teritoriala a unui birou vamal 

• conditii de securitate si siguranta: deschideri care pot fi incuiate, materiale care 
rezista la tentativele de acces ilegal, mijloace sigure de acces la marfuri

• instalatii adecvate pentru depozitarea, descarcarea si/ sau incarcarea, examinarea 
si vamuirea marfurilor si pentru examinarea vehiculelor

• sa permita accesul autoritatii vamale la sediul aprobat in orice moment

• sa existe incinte separate, pentru a asigura bunuri de valoare sau cu risc ridicat de 
frauda si pentru a asigura detinerea de orice marfuri interzise sau retinute in 
vederea confiscarii care pot fi gasite intr-un transport la sosirea la locul de 
depozitare

• sa se asigure ca toate marfurile ce pot afecta siguranta si sanatatea populatiei
sunt marcate clar si separate de alte marfuri din incinta aprobata.

Depozitare temporara
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Intrarea si iesirea
marfurilor din zona 
libera/portul liber potrivit
noului Cod Vamal
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Obligatorie pentru marfurile introduse prin birouri vamale din Romania la 
momentul depunerii DSI – Declaratiei Sumare de Intrare

Semnatura electronica extinsa – faza pilot

Faza pilot – prin Sistemul ICS-RO ce permite depunerea ENS

Cerere de modificare/rerutare

ENS selectata pentru control  mesaj"eliberare pentru intrare" 
transmis prin ICS-RO cu semnatura electronica atasata

Semnatura
electronica 

extinsa

Ordinul national nr. 1886/2016

Extindere viitoare la nivelul tuturor componentelor Sistemului 
Informatic Integrat  vamal Romanesc  ?

Mediu securizat intre agentii economici, reprezantantii acestora si autoritatile vamale
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Ce inseamna semnatura electronica extinsa  ?

Semnatura electronica extinsa  reprezinta acea semnatura electronica care indeplineşte cumulativ

urmatoarele 4 condiţii:

 este legata in mod unic de semnatar;

 asigura identificarea semnatarului;

 este creata prin mijloace controlate exclusiv de semnatar;

 este legata de datele in forma electronica, la care se raporteaza in aşa fel incat orice modificare

ulterioara a acestora este identificabila.

! Obtinuta dupa achiziționarea unui certificat digital de la unul din furnizori de servicii de certificare pentru

semnatura electronica

Baza legala: Legea nr. 455/2001 privind semnatura electronica, forma valabila dupa republicarea

in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 316 din 30 aprilie 2014.

ENS -

Semnatura 

digitala -ICS

Eliberat 

pentru 

intrare

Analiza de 

risc
Transportator

/reprezentant



 Reglementat prin Ordinul nr. 1195/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice de utilizare a Sistemului 
de control al importului 

 Declaratia sumara de intrare (“ENS”) se depune de catre transportator  la biroul vamal unde are loc 
prima intrare inainte de introducerea marfurilor in Uniune, de ex.

 rutier - cel tarziu cu o ora inainte de sosirea marfurilor la locul care tine de competenta biroului 
vamal de prima intrare;

 aerian - cu 4 ore inainte de sosirea aeronavei in primul aeroport situat pe teritoriul vamal al 
Uniunii

 maritim containerizat - cu cel putin 24 de ore inainte ca marfurile sa fie incarcate pe nava cu 
care urmeaza sa fie introduse pe teritoriul vamal al Uniunii

 Derogare de la depunere daca inainte de expirarea termenului pentru depunerea ENS, se depune o 
declaratie vamala

Sistemul de control al importului
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 ENS se transmite prin intermediul aplicatiei ICS-RO, cu semnatura electronica extinsa  inregistrare
ENS  alocare MRN

 Biroul vamal de depunere poate diferi de biroul vamal de prima intrare

 Este posibila modificarea/invalidarea ENS

 Analiza de risc, in cazul AEO acestia sunt notificati daca marfa este selectata pentru control fizic

 Cererea de rerutare/deviere de la ruta (daca este cazul) prin MRN-ul inscris in ENS se transmite prin 
intermediul aplicatiei ICS-RO 

 Daca exista discrepante intre datele inscrise in ENS, documentele insotitoare si marfurile controlate,  
marfurilor nu li se permite intrarea pe teritoriul vamal al Uniunii

Sistemul de control al importului
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Tranzit unional

Simplificari:

 Posibilitatea depunerii unei declaratii vamale cu cerinte reduse privind datele pentru plasarea mărfurilor 
sub regimul de tranzit unional  in cazul transporturilor de marfuri pe cale feroviară, aeriana si maritime

! Regulamentul delegat prevede necesitatea obtinerii unei autorizatii pentru utilizarea 
acestei simplificari

 Utilizarea unui document electronic de transport in locul unei declaratii de tranzit (aplicabila incepand cu 1 
mai 2018) – transport maritim/aerian

 Lista de marfuri sensitive  eliminata
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Tranzit unional

Simplificari:

 Obtinerea autorizatiilor de destinatar/expeditor agreat  indeplinirea criteriilor AEO, utilizarea de sigilii
speciale

 Destinatar agreat  conditie noua in vederea obtinerii autorizatiei – locul in care destinatarul agreat
doreste sa receptioneze marfurile trebuie sa fie autorizat pentru depozitare temporara  garantie
necesara

! Ghid Tranzit Comisia Europeana - Taxud.a.2(2016)1256676 TAXUD/A2/TRA/001/2016 -REV. 1-EN 

! Update NCTS – Octombrie 2019
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Formalitati la export 
pentru produsele incarcate
pe nave maritime in portul
Constanta
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 Reglementat prin Ordinul nr. 1194/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice de 
utilizare a Sistemului de control al importului 

 Ordinul contine si instructiuni de inregistrare a depozitelor utilizate la depozitarea
marfurilor inainte de iesirea acestora de pe teritoriul vamal al Uniunii

 Declaratia prealabila la iesire poate lua una din urmatoarele forme:
 o declaratie vamala
 o declaratie de reexport
 o declaratie sumara de iesire.

 Se poate verifica existenta si starea in care se afla operatiunea de export pe baza
MRN-ului inscris in EAD: 
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/ecs/ecs_home.jsp?Lang=en

 Procedura inscrierii in evidentele declarantului - termenul de interventie incepe sa
curga din momentul obtinerii MRN-lui.

Sistemul de control al exportului
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 În cazul în care un operator economic autorizat pentru securitate și siguranță (AEOS), 
depune în nume propriu sau în numele altei persoane care este AEOS, o declarație 
prealabilă la ieșire sub forma unei declarații vamale sau a unei declarații de reexport, 
nu sunt necesare alte date decât cele menționate în respectivele declarații (art. 23 AD)

 Nu se mai depun alte documente in afara de declaratia vamala

Sistemul de control al exportului
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 Pentru mărfurile unionale care urmează să fie scoase de pe teritoriul vamal al Uniunii se 
depune la biroul vamal competent o declarație prealabilă la ieșire cu cel putin 2 ore 
înainte de scoaterea mărfurilor de pe teritoriul vamal al Uniunii 

 Declaratia prealabila de iesire poate sa fie inlocuita de declaratia de export daca aceasta 
se depune cu cel putin 2 ore de plecarea din port pe cantitatile si produsele efectiv 
incarcate

 Decizia nationala nr.  3 / 22.01.2016 - depunerea de declaratiei vamale de export 
inainte de incarcarea marfurilor pe vas  ridica probleme agentilor economici datorita 
faptului ca nu intotdeauna se cunoaste cu exactitate cantitatea de marfa/cumparatorul

Incarcarea marfurilor pe nave maritime
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Persoana stabilita in Comunitate

Persoana stabilita in Comunitate:

• in cazul persoanelor fizice, orice persoana care are resedinta obisnuita pe teritoriul

Comunitatii;

• in cazul unei persoane juridice sau al unei asocieri de persoane, orice persoana care 

are sediul social, sediul central sau sediul permanent in cadrul Comunitatii.

Sediu permanent:

• un loc fix de activitate, unde atat resursele umane, cat si cele tehnice necesare sunt 

prezente in mod permanent si prin care se desfasoara, in totalitate sau in parte, 

operatiunile vamale ale unei persoane

25
© 2016, pentru mai multe informatii contactati Deloitte Romania



Exportator

Exportator inseamna:

a) persoana stabilita pe teritoriul vamal al Uniunii care, in momentul in care declaratia este 

acceptata, este titularul contractului incheiat cu destinatarul din tara terta si are 

competenta de a stabili daca marfurile vor fi transportate catre o destinatie din afara 

teritoriului vamal al Uniunii;

b) persoana particulara care transporta marfurile pentru export, in cazul in care aceste 

marfuri fac parte din bagajele personale ale persoanei particulare;

c) in alte cazuri, persoana stabilita pe teritoriul vamal al Uniunii care are competenta de a 

stabili daca marfurile vor fi transportate catre o destinatie din afara teritoriului vamal al 

Uniunii.
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Exportator

X este persoana fizica?Da

Nu

X isi transporta marfurile in 
bagajele personale

Da

X este 
exportator

Nu

Reprezentant 
indirect ?

X este stabilit in Uniune Nu

Da Reprezentant 
indirect ?

X este titularul contractului cu 
destinatarul din tara terta Nu

Da

Are competenta de a stabili daca marfurile vor fi 
transportate in afara Uniunii

Da

X este 
exportator
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Nu

X nu poate fi 
exportator



Exemplu exportator

Bunurile sunt vandute din Romania in Elvetia si ulterior revandute in Noua Zeelanda. Miscarea fizica a

bunurilor este direct din Romania in Noua Zeelanda in numele B. A nu are contract cu C. B nu este

stabilit in Uniune. Vor fi doua facturi, una de la A la B si una de la B la C.

Țări:   România  Elveția    Noua Zeelandă 

Rol:  Producător  Vânzător   Cumpărător 

A   B     C 

Mișcarea  

bunurilor      

 

Factura:          
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Avantajele AEO in Portul 

Constanta
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 Absenta unor incalcari grave sau repetate a legislatiei vamale si a dispozitiilor fiscale

 Sistem eficient de gestionare a inregistrarilor comerciale si de transport
• Permite controale vamale bazate pe audit, istoric al datelor

• Evidentele vamale sunt integrate in sistemul contabil sau permit verificari
incrucisate ale informatiilor cu sistemul contabil

• Diferente intre marfuri unionale si neunionale 

• Arhivare/protectie impotriva pierderii datelor

• Protejare sistem informatic

 Standarde corespunzatoare de siguranta si securitate 

• Masuri acces neautorizat

• Masuri protectie impotriva introducerii/manipularii neautorizate a marfurilor

• Procedura angajati noi care ocupa posturi sensibile in ceea ce priveste securitatea

• Persoana de contact competenta - securitate si siguranta

 Solvabilitate financiara

Conditii reevaluare AEO
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O noua forma a Normelor interne AEO
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Noile norme AEO

Modelul raportului de 
audit

Chestionarul de 
autoevaluare in forma 

la zi

Etapele de urmat si 
termenele de 
solutionare

Lista pericolelor, 
riscurilor si solutiilor 

posibile

Rol/Responsabilitati 
autoritati vamale 

implicate

DGV a publicat deja normele nationale privind acordarea certificarii AEO adaptate conform prevederilor 
CVU

Lista de verificare

! Ordinul nr. 1486/2016  in vigoare incepand cu 3 mai 2016



• Garantie globala cu cuantum redus

• Vamuire centralizata 

• Derogare de la obligatia prezentarii marfurilor

• Autoevaluare

32

Conditionare AEO 

• Simplificari privind valoarea in vama (ajustarea valorii in vama)

• Aprobarea unui spatiu pentru prezentarea marfurilor in vama 

• inscrierea in evidentele declarantului

• Destinatar autorizat pentru operatiuni TIR

Criterii acoperite de statutul
AEO 

• Depozitare temporara 

• Perfectionare activa, perfectionare pasiva

• Admitere temporara

• Regim destinatie finala

Criterii echivalente cu AEO 

Beneficii AEO [1/2]

 Acces mai usor la simplificari vamale/autorizatii 
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Beneficii AEO [2/2]

 Neplata TVA in vama

 Notificare prealabila pentru control fizic

 Prioritate la procesarea, formalitatile si controalele transporturilor in cazul exceptarii de la tratamentul 
favorabil

 Controale fizice si documentare reduse

 Garantie globala                                                                                                                      
• cuantum redus de pana la 50%, respectiv 70%, sau
• exonerare de garantie

 Scutirea de notificare a biroului vamal pentru fiecare sosire a marfurilor in cazul utilizarii procedurii de 
inscriere in evidentele declarantului

 Culoar verde pentru mijloacele de transport AEO – Albita, Stamora – Moravita, Jimbolia
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Simplificari vamale
pentru transportul
maritim si fluvial 
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 Se acorda persoanelor:
• pentru uzul lor propriu si/sau
• in calitate de reprezentant

o evidente separate pentru fiecare dintre persoanele pe care le reprezinta

 Garantii drepturi de import  & garantare sau plata TVA si accize

Declarare simplificata / inscrierea in evidentele declarantului
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CVC CVU

Declaratia simplificata

Declaratia incompleta  Declaratia simplificata

Vamuire la domiciliu
 inscrierea in evidentele declarantului
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Scutire de la notificare (similar cu ce avem in prezent)

a) titularul detine un certificat AEO

b) titularul autorizatiei sau persoana reprezentata de titularul autorizatiei desfasoara activitate de 
productie, montaj si/ sau distributie,

c) operatiunile derulate de titularul autorizatiei, pentru care se solicita scutirea de notificare nu se refera 
la marfuri restrictionate

! Decizia cu privire la interventia biroului vamal pentru efectuarea verificarii marfurilor se ia in baza 
avizului de sosire transmis in aplicatia informatica NCTS-RO.

Inscrierea in evidentele declarantului
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Declaratia vamala de export poate fi transmisa si in afara programului de

lucru al biroului vamal, fara a fi asigurata prezenta personalului vamal atunci cand sunt:

a) titularul autorizatiei are statut de AEO 

b) valoarea statistica a marfurilor exportate in ultimul an calendaristic este de minim 40 milioane de lei;

c) titularul autorizatiei sau persoana reprezentata de titularul autorizatiei desfăsoara activitate de 
productie si/sau distributie si in afara programului de lucru al biroului vamal;

d) biroul vamal nu poate asigura disponibilitatea personalului vamal.

! anticipat se transmite o informare de incarcare – formular tipizat

Inscrierea in evidentele declarantului
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Securizarea operatiunilor

vamale in relatia cu 

autoritatile vamale
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 Valoarea in vama se determina pe baza vanzarii care a avut loc imediat inainte
ca marfurile sa fie introduse pe teritoriul vamal al Uniunii

 Marfuri vandute in timp ce se afla in depozitare temporara sau sunt plasate sub 
un regim special (altul decat tranzit intern,  destinatie finala sau perfectionare
pasiva) valoarea de tranzactie se va determina pe baza vanzarii respective 

Valoare in vama

250 €200 €
Vanzator

China
Trader 

USA

Importator
RO

Distribuitor
RO

ANTREPOZIT VAMAL
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 Nu se solicita DV1 in cazul in care valoarea in vama a marfurilor importate in 
cadrul unui transport nu depaseste 20 000 EUR, cu conditia ca acestea sa nu 
reprezinte transporturi fractionate sau multiple de la acelasi expeditor pentru 
acelasi destinatar.

 Autorizatia pentru ajustarea valorii in vama a fost extinsa pentru determinarea 
unor sume care trebuie incluse in valoarea in vama, reprezentand orice plata 
efectuata sau de efectuat drept conditie a vanzarii marfurilor importate

! Conditionata de indeplinirea unor conditii AEO

Valoare in vama
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 O unealta foarte importanta la dispozitia operatorilor economici pentru determinarea clasificarii

tarifare si a originii marfurilor

 Odata obtinute pot fi utilizate la orice birou vamal din Uniune

 Elimina discutiile cu autoritatile vamale la momentul importului cu privire la clasificare, origine

 Valabilitate 3 ani, posibilitate prelungire 6 luni

 Obligatorii atat pentru vama cat si pentru operatorii economici

! Informatii obligatorii si pentru alte elemente de taxare - valoare in vama

 Informatii obligatorii = predictibilitate

Informatii obligatorii
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Legislatie Noul Cod Vamal al 
Uniunii
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Legislatie europeana

 Regulamentul (UE) nr. 952/2013 din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al 
Uniunii

 Regulamentul de punere in aplicare (UE) 2015/2447 din 24 noiembrie 2015 de 
stabilire a unor norme pentru punerea in aplicare a anumitor dispozitii din 
Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European si al Consiliului de 
stabilire a Codului vamal al Uniunii

 Regulamentul delegat al comisiei (UE) 2015/2446 din 28 iulie 2015 de completare a 
Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European si al Consiliului in ceea 
ce priveste normele detaliate ale anumitor dispozitii ale Codului vamal al Uniunii

 Regulamentul delegat (UE) 2016/341 din 17 decembrie 2015 de completare a 
Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European si al Consiliului in ceea 
ce priveste normele tranzitorii pentru anumite dispozitii din Codul vamal al Uniunii, in 
cazul in care sistemele electronice relevante nu sunt inca operationale, si de 
modificare a Regulamentului delegat (UE) 2015/2446 al Comisiei
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 Ordin 829/2016 pentru aprobarea Normelor privind accesul operatorilor economici la 
aplicaţiile EMCS-RO de control al mişcărilor cu produse accizabile în regim suspensiv de 
accize şi de depunere online a declaraţiilor privind situaţia achiziţiilor şi livrărilor de produse 
accizabile

 Ordin 839/2016 privind aprobarea Normelor tehnice de autorizare a magaziilor şi a 
perimetrelor pentru depozitare temporară şi a Normelor tehnice de înregistrare a 
depozitelor utilizate în zonele libere

 Ordin 1189/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind administrarea contingentelor 
tarifare în România

 Ordin 1190/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice de verificare ulterioară a dovezilor de 
origine şi a certificatelor A.TR.

 Ordin 1191/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice de autorizare a exportatorilor în 
vederea emiterii în procedură simplificată a dovezilor de origine preferenţială şi a 
certificatelor A.TR.

 Ordin 1192/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind solicitarea, emiterea şi 
punerea în aplicare a deciziilor privind informaţiile de origine obligatorii în România
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 Ordin 1196/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice de utilizare şi completare a notificării 
de reexport

 Ordin 1882/2016 privind aprobarea utilizării semnăturii electronice extinse la derularea 
formalităţilor vamale pentru mărfurile introduse şi scoase din Uniunea Europeană prin 
birouri vamale din România

 Ordin 1883/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice de utilizare a regimului de tranzit sub 
acoperirea carnetelor TIR

 Ordin 1884/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice de autorizare a regimurilor speciale

 Ordin 1885/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice de utilizare a Sistemului român de 
procesare automată a declaraţiei vamale la import

 Ordin 1886/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind înregistrarea în scopuri 
vamale a operatorilor economici şi altor persoane

 Ordin 1887/2016 pentru aprobarea Normelor privind utilizarea declaraţiilor vamale 
simplificate şi înscrierea în evidenţele declarantului

 Ordin 1888/2016 privind definirea caracterului ocazional al introducerii în România de 
bunuri aflate în bagajele personale ale călătorilor care vin dintr-o ţară terţă
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 Ordin 1890/2016 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea pentru simplificarea 
determinării sumelor care fac parte din valoarea în vamă a mărfurilor

 Ordin 1891/2016 pentru aprobarea Normelor privind metodologia de determinare a 
greutăţii nete la importul de banane proaspete care se clasifică la poziţia tarifară 0803 90 
10

 Ordin 1892/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind utilizarea şi completarea 
formularelor declaraţiei vamale şi a Notelor explicative privind codurile utilizate pe 
formularele declaraţiei vamale

 Ordin 1893/2016 privind aprobarea Normelor tehnice pentru aplicarea regimului de tranzit 
unional/comun

 Ordin 1486/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind acordarea statutului de 
operator economic autorizat

 Ordin 1889/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind autorizarea emiterii de titluri 
de garanţie izolată, utilizării garanţiei globale şi a exonerării de garanţie în cadrul regimului 
de tranzit unional/comun
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 Ordin 1193/2016 pentru aprobarea normelor tehnice de aplicare a măsurilor tranzitorii 
referitoare la solicitarea, emiterea şi monitorizarea utilizării deciziilor privind informaţiile 
tarifare obligatorii în România

 Ordin 1194/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice de utilizare a Sistemului de control al 
exportului

 Ordin 1195/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice de utilizare a Sistemului de control al 
importului
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Va multumim!
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