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TransLogistica
Rom@nia
la prima edi]ie

Speciali[tii
din domeniul
transportului
[i logisticii î[i dau
întâlnire
la ROMEXPO Bucure[ti \n perioada
12-14 octobrie 2022.

Organizatorii celei mai mari
expozi]ii de transport [i logistic= din
Europa Central= [i de Est
(TransLogistica Polonia) intr= \n
România!
Expozi]ia polonez= atrage anual
\n jur de 300 de expozan]i
interna]ionali [i aproape 10.000 de
profesion[ti.
|n noile condi]ii, sectorul transportului [i logisticii din România
devine un subiect de interes pentru
investorii str=ini [i expozi]ia \[i propune s= devin= locul unde fiecare
reprezentant al industriei va avea
posibilitatea s= g=seasc= noi oportunit=]i de extindere [i avansare.
Edi]ia româneasc= a evenimentului va avea loc \n incinta pavilionului central al complexului Romexpo
din Bucure[ti. Organizatorii \[i propun \n prim plan s= creeze un plusvaloare pentru companiile Române[ti de
transport [i logistic= [i s= le ajute s=[i contruiasc= un sistem competitiv
pentru a se dezvolta mai mult atât pe
plan extern cât [i intern.
|n cadrul expozi]iei ve-]i reu[i s=
g=si]i profesion[iti ai transportului [i

logisticii [i de asemenea companii
interna]ionale/str=ine [i române[ti
care v= vor oferi cele mai bune
condi]ii pentru o cooperare avantajoas=.
Pe parcursul a trei zile intensive,
transportatorii, expeditorii de marf= [i
operatorii logistici vor ob]ine acces
direct la produc=tori, lan]uri de retail
[i distribuitori diver[i (expeditori [i
proprietari de marf=), deci antreprenori care folosesc sau caut= servicii logistice.
De asemenea, furnizorii de
tehnologii IT [i solu]ii destinate sectorului de transport [i logistic= (telematic=, caduri de combustibil, sis-

temele de colectare a taxelor, produc=tori de flote etc) vor avea [ansa
de a contacta proprietari de flote,
transportatori, expeditori de marf=.
Expozi]ia TransLogistica este
organizat= \n colaborare cu Uniunea
Societ=]ilor de Expedi]ii din România,
Uniunea National= a Transportatorilor Rutieri din Rom@nia [i Fede-ra]ia
Operatorilor Români de Transport.
Printre participan]ii la eveniment
se g=sesc: Portul de la Constan]a,
Grupul Feroviar Român, CFR Marf=,
Ep-Rail, Heisterkamp, Contransport,
DTS
Logistic,
Jungheinrich,
EuroTeam BG etc.

Eliberarea C=r]ii
de Identitate
a Vehiculului
(CIV)

Registrul Auto Român aplic=
prevederile Ordonan]ei de Urgen]= a
Guvernului nr. 120/2021, \n baza c=reia a
fost elaborat Protocolul încheiat cu
ANAF, pentru autovehiculele utilizate
care provin din state membre UE [i pentru care se solicit= eliberarea C=r]ii de
Identitate a Vehiculului (CIV) \n vederea
]nmatricul=rii \n România. Astfel, RAR
elibereaz= CIV doar achizitorului intracomunitar, adic= persoanei fizice sau
juridice care a dobândit autovehiculul
dintr-o ]ar= membr= UE [i care este
men]ionat= \n documentele de achizi]ie.
Pe lâng= certificatul de \nmatriculare, achizitorul intracomunitar (sau
\mputernicitul legal al acestuia) va trebui
s= prezinte [i documentele de achizi]ie
intracomunitar= (de exemplu: factur= sau
contract de vânzare-cump=rare).
Reprezentan]ii RAR se asigur= c=
solicitantul activit=]ii este fie achizitorul
intracomunitar, fie \mputernicitul acestuia.
Documentele de achizi]ie pot fi
prezentate \n original sau \n copie, dar
trebuie sa fie lizibile, având \n vedere
obliga]ia legal= ca acestea s= fie scanate
de angaja]ii RAR [i transmise \n format
digital c=tre ANAF.
Potrivit OG nr.78/2000, cu modific=rile aduse de OUG nr.120/2021,
”Eliberarea c=r]ii de identitate a
vehiculelor rutiere poate fi suspendat= pe
o perioad= de maximum cinci zile la
solicitarea motivat= a Agen]iei Na]ionale
de Administrare Fiscal=. Procedura de
eliberare a c=r]ii de identitate a vehiculului va fi reluat= din oficiu dup= expirarea
acestui termen.”
|n situa]ia \n care, dup= introducerea
datelor, ANAF decide suspendarea
eliber=rii CIV, sistemul informatic semnalizeaz= blocarea, iar emiterea CIV va fi
posibil= doar dup= perioada de suspendare impus= de ANAF. Solicitantul
activit=]ii va fi informat de reprezentantul RAR c= pentru autovehiculul respectiv eliberarea c=r]ii de identitate a fost
suspendat= pe o perioad= de maximum
cinci zile la solicitarea motivat= a ANAF,
iar pentru mai multe informa]ii suplimentare poate fi contactat= aceast=
autoritate.

Con]ine
suplimentul

INFRASTRUCTUR+

Investi]ii de 17,5 milioane lei
pentru modernizarea a opt treceri
la nivel cu calea ferat= din jude]ul Ia[i

Sucursala Regional=
de C=i Ferate Ia[i
a lansat licita]iile
pentru modernizarea
a opt treceri la nivel
cu calea ferat=,
investi]ie \n valoare
total= estimat= de
17.572.706 RON,
cu surs= de finan]are
asigurat= din fonduri
de la Buget.

Procedurile de licita]ie, pentru modernizarea celor opt treceri la nivel cu
calea ferat=, sunt \mp=r]ite \n patru loturi,
obiectivele feroviare fiind situate pe
urm=toarele intervale de sta]ii:
- Lotul I (dou= treceri la nivel):
--Trecerea la nivel de la km 29,942,
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situat= \ntre sta]iile Ilva Mare - Lunca
Ilvei;
-- Trecerea la nivel de la km 12,555,
situat= \ntre sta]iile Suceava Vest Stroie[ti.
Valoare total= estimat=: 3.604.554
lei.
- Lotul II (o trecere la nivel):
--Trecerea la nivel de la km 10,750,
situat= \ntre sta]iile Vere[ti - Bucecea.
Valoare estimat=: 3.589.650 lei.
- Lotul III (trei treceri la nivel):
-- Trecerea la nivel de la km
395,705, situat= \ntre sta]iile Bârnova Ciurea;
-- Trecerea la nivel de la km 6,244,
situat= \ntre sta]iile Suceava Vest Stroie[ti;
-- Trecerea la nivel de la km 11,040,
situat= \ntre sta]iile Suceava Vest Stroie[ti.
Valoare total= estimat=: 5.614.626
lei.
- Lotul IV (dou= treceri la nivel):
-- Trecerea la nivel de la km

411,960, situat= \ntre sta]iile Dolhasca Liteni;
-- Trecerea la nivel de la km
336,060, situat= \ntre sta]iile S=cuieni
Roman - Roman.
Valoare total= estimat=: 4.763.876 lei.
Programul de modernizare a celor
opt obiective feroviare are drept scop
cre[terea gradului de siguran]= rutier= [i
feroviar= \n zona pasajelor [i
include lucr=ri de specialitate
pentru ambele moduri de transport, cum ar fi: lucr=ri de terasamente [i suprastructur= feroviar=/rutier=, montare de bariere
automate (BAT), montare de
echipamente de semnalizare feroviar=/rutier= etc. Durata de
execu]ie a lucr=rilor pentru
fiecare lot \n parte este de patru
luni, de la emiterea ordinului de
\ncepere.
Termenele limit= pentru priirea ofertelor, la cele patru proceduri, este 22 august 2022 (loturi

II, III [i IV), respectiv 23 august 2022
(lotul I), deschiderea acestora urmând s=
aib= loc \n acelea[i zile, la ora 15.00,
anun]urile de participare, con]inând
informa]ii asupra modului de desf=[urare,
precum [i documenta iile de atribuire,
fiind disponibile în Sistem Electronic al
Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa
www.e-licitatie.ro.

PUBLICITATE

Societate comercial= care se ocup= exclusiv
de dispecerizare auto este \n c=utare de colaboratori.
Oferim contracte valabile pan= la sfâr[itul anului
având urm=toarele obliga]ii:
- garantarea factur=rii pentru vehiculele de 7,5 tone
prin contract minim 2.200 euro/s=pt./vehicul;
- asigur=m un coeficient s=pt=mânal pentru vehiculele
de 7,5 tone de 0,85 euro/km.;
- garantarea factur=rii pentru vehiculele de 3,5 tone
prin contract minim 1.550 euro/s=pt./vehicul;
- asigur=m un coeficient s=pt=mânal
pentru vehiculele de 3,5 tone de 0,75 euro/km.;
- men]inerea comunic=rii non-stop
cu conduc=torul auto;
- transmiterea comenzii de transport;
- \ntocmirea centralizatorului de facturi (facultativ);
- \ntocmirea situa]iei s=pt=mânale;
- \ntocmirea facturii de transport (facultativ);
- supervizarea pl=]ilor (facultativ).
Cerin]e:
- se lucreaz= pe ruta DE-DE;
- vehicule 7,5 tone - doar prelate;
- vehicule 3,5 tone - doar prelate - minimum 3 la num=r;
- card combustibil [i taxe;
- vehicule dotate cu GPS;
- achitarea taxei de dispecerizare lunar= stabilit=
prin contract.
Contact:
0040 752 528 559
0040 731 359 678
turdispo@outlook.com

www.CautaTransport.ro

M+D+LIN TRANS

0763 967 941
0762 902 334

Plec=ri Zilnice de la ADRES+ la DESTINA}IE

ROMÂNIA-AUSTRIA-GERMANIA-BELGIA-OLANDA
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VAMA Magazin
BIROUL VAMAL
DE FRONTIER+
CONSTAN}A
M=rfuri susceptibile
a aduce atingere
unor drepturi
de proprietate
intelectual=
confiscate
de inspectorii vamali
|n data de 15.07.2022 inspectorii
vamali din cadrul Biroului Vamal de
Frontier= Constan]a, urmare a controlului
fizic efectuat asupra m=rfurilor aflate
\într-un container sosit din China, pentru
o societate comercial= cu sediul \n
Ucraina, au re]inut 4.992 seturi juc=rii,
susceptibile a aduce atingere unor drep-

turi de proprietate pentru m=rcile
FROZEN [i AVENGERS.
Valoarea m=rfurilor este de aproximativ 391.248 lei.
|n data de 19.07.2022 ca urmare a
controlului fizic efectuat asupra m=rfurilor
aflate \ntr-un container sosit din China, pentru o societate comercial= cu sediul \n
Ucraina, au re]inut 2.640 seturi juc=rii, susceptibile a aduce atingere unor drepturi de
proprietate pentru marca FROZEN.
Valoarea m=rfurilor este de aproximativ 195.624 lei.
Conform prevederilor Regulamentului European nr. 608/2013 [i Legii nr.
344/2005 privind unele m=suri pentru
asigurarea respect=rii drepturilor de proprietate intelectual= \n cadrul opera]iunilor de v=muire, autoritatea vamal= a
re]inut bunurile susceptibile a fi contraf=cute, \n vederea trimiterii spre expertizare, la finalizarea cazului urmând a fi
dispuse m=surile legale ce se impun.

TRANSPORT INTERN {I EXTERN

MARIUS

u persoane u marf= u autoturisme u mobil=

RO
D

0040 745 142 917
0151 63 87 57 13

E-mail: marius.transport82@gmail.com Facebook: Marius Rastatt

BIROUL VAMAL
DE FRONTIER+
CONSTAN}A-SUD
AGIGEA
Ceasuri,
componente auto
[i haine contraf=cute
|n data de 21.07.2022, o echip=
comun= format= inspectori vamali din
cadrul Biroului Vamal de Frontier=
Constan]a-Sud Agigea [i poli]i[ti de frontier= din cadrul G=rzii de Coast= a efectuat controlul fizic asupra a dou= containere
\nc=rcate cu bunuri sosite din China.
|n urma verific=rilor am=nun]ite s-a
constatat c= \n interiorul containerelor se
aflau 5.275 ceasuri diferite m=rci, 12.040
accesorii auto [i 12.210 articole de vestimenta]ie, care sunt susceptibile a aduce
atingere dreptului de proprietate intelectual= al unor m=rci cunoscute.
Bunurile, cu o valoare de aproximativ
8,4 milioane de euro au fost ridicate \n vederea expertiz=rii.
Se vor fectua cercet=ri pentru
punerea \n circula]ie a unui produs
purtând o marc= identic= sau similar= cu
o marc= \nregistrat= pentru produse identice sau similare [i care prejudiciaz= pe
titularul m=rcii \nregistrate, la finalizare
urmând a fi luate masurile legale.
www.customs.ro

SERTIZARI FURTUNE
HIDRAULICE
MOBILE SERVICE
CARS & TRUCKS
004 0745 932 998
www.MAAS-auto.ro

TRACTARI AUTO
NON-STOP
004 0745 932 998
004 0762 920 254
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VAMA Magazin

Normele tehnice
privind administrarea
contingentelor tarifare
\n Rom@nia

Urmare din pagina I

(2) În situația prevăzută la alin.
(1) procedura de declarare poate fi
reluată prin depunerea unei alte
declarații vamale, cu sau fără cerere
de alocare a unui contingent tarifar.
Art. 8. - Cererea de alocare este
considerată validă la momentul
acordării liberului de vamă, conform
prevederilor art. 194 și 195 din Codul
vamal al Uniunii și ale art. 246 și 247
din Regulamentul de punere în
aplicare (UE) 2015/2.447.
SECȚIUNEA a 3-a
Comunicarea cererii de alocare
Art. 9. - Cererea de alocare,
preluată automat din sistemul RCDPS
de la nivelul biroului vamal, este
verificată de către BC și transmisă la
Comisia Europeană, în termenul
stabilit, prin intermediul aplicației
COTA2.
Art. 10. - Comunicarea cererii de
alocare se efectuează conform programului de alocare a contingentelor
tarifare și graficului de alocare a
contingentelor tarifare.
SECȚIUNEA a 4-a
Măsuri administrative luate ca
urmare a deciziei asupra cererii de
alocare
Art. 11. - (1) Decizia Comisiei
Europene privind alocarea totală,
parțială sau respingerea cererii valide
de alocare a contingentului tarifar
este preluată automat în aplicația
COTA2 și retransmisă, prin intermediul RCDPS, biroului vamal în a cărui

evidență se află declarația vamală.
(2) Biroul vamal verifică primirea
în RCDPS a deciziei Comisiei
Europene și procesează o nouă
versiune a declarației vamale, cu
modificările survenite ca urmare a
alocării totale sau parțiale ori a
respingerii alocării contigentului
tarifar de către Comisia Europeană.
(3) În termen de 7 zile lucrătoare
de la momentul alocării contingentului
tarifar, biroul vamal procedează la
regularizarea situației, prin:
a) întocmirea deciziei pentru
regularizarea situației cu diferențele
de încasat și comunicarea debitorului,
în vederea încasării acestor diferențe;
b) deblocarea, dacă este cazul, a
garanției constituite potrivit art. 4.

CAPITOLUL III
Situații excepționale
SECȚIUNEA 1
Alocarea eronată sau retroactivă
Art. 12. (1) În cazul în care, după
acordarea liberului de vamă, în cadrul
controlului ulterior se constată că
mărfurile nu îndeplineau condițiile
pentru acordarea tratamentului tarifar
favorabil în cadrul contingentului
tarifar, biroul vamal procedează la
încasarea cuantumului taxelor la
import și al altor taxe, prin întocmirea
deciziei pentru regularizarea situației,
și informează de îndată BC.
(2) BC returnează fără întârziere
Comisiei Europene, prin intermediul
aplicației COTA2, cantitatea sau val-

oarea din contingentul tarifar alocată
eronat.
Art. 13. - (1) Declarantul vamal
poate depune la biroul vamal o cerere
scrisă de alocare retroactivă a unui
contingent tarifar, cu respectarea
cumulativă a următoarelor condiții:
a) declarația vamală a fost
depusă în cadrul termenului de
valabilitate a reglementării Uniunii
Europene care stabilește contingentul
tarifar;
b) sunt îndeplinite toate condițiile
prevăzute de reglementarea care
instituie contingentul tarifar;
c) balanța contingentului tarifar
de la data acceptării declarației
vamale nu este epuizată la data
depunerii
cererii
de
alocare
retroactivă.
(2) În cerere se precizează:
numărul de înregistrare al declarației
vamale și data acceptării, codul TARIC
al mărfurilor, numărul de ordine al
contingentului
tarifar,
originea
mărfurilor și, după caz: greutatea
netă, greutatea brută, valoarea sau
cantitatea în unitatea de măsură
suplimentară care se solicită din volumul contingentului tarifar.
(3)
Cererea
de
alocare
retroactivă și declarația vamală se
verifică de către biroul vamal, iar dacă
cererea îndeplinește toate condițiile
prevăzute la alin. (1), se transmite în
aceeași zi la BC, care, după
verificarea
acesteia,
comunică
Comisiei Europene datele conținute în
cererea de alocare retroactivă.
(4) Decizia Comisiei
Europene privind alocarea
totală, alocarea parțială
sau respingerea cererii de
alocare retroactivă a
contingentului tarifar se
comunică biroului vamal,
care
procedează
la
regularizarea situației.
SECȚIUNEA a 2-a
Procedura alternativă
Art. 14. - (1) În cazul
indisponibilității temporare
a RCDPS, care împiedică
procesarea cererii de alocare a contingentului
tarifar, se procedează
după cum urmează:
a) la data acordării
liberului de vamă, biroul

vamal transmite BC, prin e-mail, o
informare privind utilizarea procedurii
alternative, însoțită de o copie a
declarației vamale pe suport hârtie, și
cu menționarea următoarelor date:
numărul de înregistrare al declarației
vamale și data acceptării, numărul de
ordine al contingentului tarifar,
originea mărfurilor, preferința tarifară,
greutatea netă sau, dacă este cazul,
valoarea sau cantitatea în unitatea de
măsură suplimentară care se solicită
din volumul contingentului tarifar;
b) BC transmite în aceeași zi
Comisiei Europene, prin e-mail, datele
conținute în cererea de alocare
primită de la biroul vamal;
c) decizia Comisiei Europene
privind aprobarea alocării totale sau
parțiale ori respingerea cererii de alocare a contingentului tarifar este
transmisă biroului vamal, imediat
după primirea acesteia;
d) biroul vamal procedează
corespunzător
la
regularizarea
situației în termen de 7 zile lucrătoare
de la primirea deciziei Comisiei
Europene;
e) declarația vamală pe suport
hârtie este preluată în sistemul informatic în maximum 24 de ore de la
restabilirea funcționării aplicației
RCDPS, caz în care este necesară
comunicarea cu BC, pentru a se evita
retransmiterea cererii de alocare,
preluată automat în sistem.
(2) În cazul indisponibilității
aplicației COTA2, care împiedică
transmiterea electronică a cererii de
alocare, BC informează imediat
Comisia, prin e-mail, în legătură cu
problemele de funcționare ale SIIV,
iar alocările pentru ziua respectivă se
suspendă, în conformitate cu art. 51
alin. (1) din Regulamentul de punere
în aplicare (UE) 2015/2.447.

CAPITOLUL IV
Dispoziții finale
Art. 15. - Dispozițiile prezentelor
norme tehnice se completează cu
prevederile Codului vamal al Uniunii și
ale Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/2.447.
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Normele tehnice
privind administrarea
contingentelor tarifare
\n Rom@nia

CAPITOLUL I
Dispoziții generale
Art. 1. - Prezentele norme
tehnice
stabilesc
modul
de
funcționare în România a sistemului
de gestionare a contingentelor
tarifare deschise prin reglementări ale
Uniunii Europene, administrate de
Comisia Europeană - Direcția
Generală Impozitare și Uniune
Vamală (DG TAXUD), în conformitate
cu ordinea cronologică a datelor de
acceptare a declarațiilor vamale de
punere în liberă circulație a mărfurilor,
după principiul "primul venit, primul
servit".
Art. 2. - În sensul prezentelor
norme tehnice, termenii de mai jos au
următoarea semnificație:
a) contingent tarifar - volum de
mărfuri exprimat cantitativ sau valoric
ce poate fi pus în liberă circulație cu
un tratament tarifar favorabil, constând în reducerea sau exceptarea de
taxe vamale, stabilit de DG TAXUD;
b) cerere de alocare - solicitarea
declarantului pentru a beneficia de un
contingent tarifar prin intermediul
unei declarații vamale de punere în
liberă circulație;
c) balanța contingentului tarifar cantitatea sau valoarea acestuia pusă
la dispoziție, aflată în uz;
d) taxe la import și alte taxe taxe vamale și alte măsuri tarifare
prevăzute la import de legislația
agricolă sau comercială ori de alte
dispoziții ale Uniunii Europene, taxa
pe valoarea adăugată și accizele
datorate la importul mărfurilor;
e) Quota1 - bază de date pentru
gestionarea contingentelor tarifare,
ale cărei date publice sunt puse la
dispoziția persoanelor interesate pe
pagina de internet a Comisiei
Europene - DG TAXUD;
1
https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/quota_consultation.jsp?Lang=ro
f) COTA2 - aplicație națională
informatică ce susține administrarea
contingentelor tarifare de autoritatea
vamală din România;

g) RCDPS - Sistemul român de
procesare automată a declarației
vamale la import;
h) SIIV - Sistemul informatic
integrat vamal;
i) BC - birou central responsabil
de gestionarea contingentelor tarifare
în România;
j) programul de alocare a contingentelor tarifare - programul privind
transmiterea cererilor de alocare la
DG TAXUD și zilele când se fac
alocări, publicat pe pagina de internet
a Direcției Generale a Vămilor
(www.customs.ro);
k) graficul de alocare a contingentelor tarifare - graficul privind
zilele de alocare a contingentelor tarifare, stabilit de Comisia Europeană
pentru sfârșitul și începutul anului,
publicat pe pagina de internet a
Direcției Generale a Vămilor;
l) Codul vamal al Uniunii Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al
Parlamentului
European
și
al
Consiliului din 9 octombrie 2013 de
stabilire a Codului vamal al Uniunii;
m) Regulamentul delegat (UE)
2015/2.446 - Regulamentul delegat al
Comisiei (UE) 2015/2.446 din 28 iulie
2015 de completare a Regulamentului
(UE) nr. 952/2013 al Parlamentului
European și al Consiliului în ceea ce
privește normele detaliate ale
anumitor dispoziții ale Codului vamal
al Uniunii, cu modificările și
completările ulterioare;
n) Regulamentul de punere în
aplicare
(UE)
2015/2.447
Regulamentul de punere în aplicare
(UE) 2015/2.447 al Comisiei din 24
noiembrie 2015 de stabilire a unor
norme pentru punerea în aplicare a
anumitor dispoziții din Regulamentul
(UE) nr. 952/2013 al Parlamentului
European și al Consiliului de stabilire
a Codului vamal al Uniunii;
o) OPANAF nr. 1.885/2016 Ordinul
președintelui
Agenției
Naționale de Administrare Fiscală nr.
1.885/2016
pentru
aprobarea
Normelor tehnice de utilizare a
Sistemului român de procesare

automată a declarației vamale la
import, cu completările ulterioare.

CAPITOLUL II
Cererea de alocare a contingentului tarifar
SECȚIUNEA 1
Întocmirea și depunerea cererii
de alocare a contingentului tarifar
Art. 3. - (1) Cererea de alocare se
întocmește de către declarantul vamal
numai dacă sunt îndeplinite cumulativ
următoarele condiții:
a) contingentul tarifar este
deschis
printr-o
reglementare
unională în vigoare;
b) balanța acestuia nu este
epuizată.
(2) Cererea de alocare se depune
prin completarea declarației vamale
sub formă electronică, cu următoarele
date:
a) caseta 31 - cantitatea și codul
unității de măsură suplimentare, în
cazul în care contingentul tarifar este
exprimat cantitativ în altă unitate de
măsură decât cea prevăzută la caseta
35, 38 sau 41;
b) caseta 36 - codul preferinței
tarifare, prin care se solicită beneficiul contingentului tarifar;
c) caseta 39 - numărul de ordine
al contingentului tarifar, stabilit prin
reglementarea Uniunii Europene care
instituie contingentul tarifar;
d) caseta 44 - codurile și
referințele
documentelor
și
certificatelor de a căror prezentare
este condiționată alocarea contingentului tarifar;
e) caseta 48 - tipul plății, tipul
garanției, numărul de referință al
garanției (GRN) și data emiterii, în
situația menționată la art. 4 alin. (1).
Art. 4. - (1) În situația în care
contingentul tarifar este considerat
critic în conformitate cu art. 53 din
Regulamentul de punere în aplicare
(UE) 2015/2.447, în aplicarea prevederilor art. 153 din Regulamentul delegat (UE) 2015/2.446, liberul de vamă
pentru mărfuri este condiționat de
constituirea unei garanții.

(2) Garanția trebuie să acopere
diferența de cuantum al taxelor la
import și altor taxe aplicabile în
situația în care nu se acordă
tratamentul tarifar favorabil prevăzut
în cadrul contingentului tarifar.
(3) Mențiunile referitoare la
garanția constituită se înscriu de către
declarant în caseta 48 a declarației
vamale.
Art. 5. - Cererea de alocare se
consideră a fi depusă odată cu
acceptarea la biroul vamal a
declarației vamale sub formă
electronică, însoțită de documentele
justificative, conform prevederilor art.
9 alin. (1) din anexa la OPANAF nr.
1.885/2016.
SECȚIUNEA a 2-a
Verificarea și validarea cererii de
alocare
Art. 6. - (1) După acceptarea de
către biroul vamal, declarația vamală
care conține o cerere de alocare a
unui contingent tarifar este supusă
obligatoriu controlului documentar.
(2) Biroul vamal verifică:
a) valabilitatea și balanța contingentului tarifar prin consultarea
Quota, pe pagina de internet a
Comisiei Europene, sau a aplicației
RCDPS, precum și îndeplinirea
condițiilor specifice prevăzute de
reglementarea Uniunii Europene care
îl instituie;
b) plata taxelor la import și a
altor taxe datorate la punerea în
liberă circulație a mărfurilor și, dacă
este cazul, constituirea garanției
potrivit art. 4.
Art. 7. - (1) În situația în care, în
urma controlului documentar, se
constată că respectivul contingent
tarifar este epuizat sau declarația
vamală
este
completată
necorespunzător, biroul vamal nu
acordă liberul de vamă pentru
mărfurile în cauză, iar declarația
vamală se respinge, conform prevederilor art. 15 din anexa la OPANAF nr.
1.885/2016.

Continuare în pagina II

