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I
(Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare este obligatorie)

REGULAMENTE

REGULAMENTUL (CE) NR. 450/2008 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN S,I AL CONSILIULUI
din 23 aprilie 2008
de stabilire a Codului Vamal Comunitar (Codul Vamal Modernizat)
PARLAMENTUL EUROPEAN S,I CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

(2)

În conformitate cu comunicarea Comisiei privind protecția intereselor financiare ale Comunității s,i planul de acțiune 2004-2005, este oportună adaptarea cadrului juridic
pentru protecția intereselor financiare ale Comunității.

(3)

Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului din
12 octombrie 1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar (3) s-a bazat pe integrarea regimurilor vamale aplicate
în mod separat în statele membre respective în anii ’80.
Acest regulament a fost modificat în mod repetat s,i substanțial de la data intrării sale în vigoare, în vederea abordării unor aspecte specifice, precum protecția buneicredințe sau luarea în considerare a cerințelor în materie de
securitate. Sunt necesare modificări suplimentare ale codului, ca urmare a modificărilor juridice importante care au
avut loc în ultimii ani, atât la nivel comunitar, cât s,i la nivel
internațional, cum ar fi expirarea Tratatului de instituire a
Comunității Europene a Cărbunelui s,i Oțelului s,i intrarea
în vigoare a Actelor de aderare din 2003 s,i 2005, precum
s,i amendamentul la Convenția internațională pentru simplificarea s,i armonizarea regimurilor vamale (denumită în
continuare „Convenția de la Kyoto revizuită”), la care aderarea Comunității a fost aprobată prin Decizia
2003/231/CE a Consiliului (4). Este momentul să se raționalizeze regimurile vamale s,i să se țină seama de faptul că
utilizarea mijloacelor electronice pentru depunerea s,i prelucrarea declarațiilor reprezintă regula, iar utilizarea s,i prelucrarea declarațiilor pe hârtie reprezintă excepția. Din
toate aceste motive, nu este suficient să se aducă modificări suplimentare prezentului cod s,i este necesară o revizuire completă a acestuia.

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în
special articolele 26, 95, 133 s,i 135,
având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic s,i Social
European (1),

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251
din tratat (2),

întrucât:

(1)

Comunitatea se bazează pe o uniune vamală. Este recomandabil, atât în interesul operatorilor economici, cât s,i al
autorităților vamale din Comunitate, să se reunească dispozițiile legislației vamale în vigoare într-un cod vamal
comunitar (denumit în continuare „codul”). Întemeiat pe
conceptul unei piețe interne, codul ar trebui să conțină
normele s,i procedurile generale care să asigure aplicarea
măsurilor tarifare s,i a altor măsuri de politică comună
introduse la nivel comunitar în legătură cu schimburile
comerciale cu mărfuri între Comunitate s,i țări sau teritorii
situate în afara teritoriului vamal al Comunității, ținând
cont de cerințele respectivelor politici comune. Legislația
vamală ar trebui să fie mai bine aliniată cu dispozițiile
legate de perceperea impunerilor la import fără a modifica
domeniul de aplicare al reglementărilor fiscale în vigoare.

(1) JO C 309, 16.12.2006, p. 22.
(2) Avizul Parlamentului European din 12 decembrie 2006, Poziția
comună a Consiliului din 15 octombrie 2007 (JO C 298 E,
11.12.2007, p. 1) s,i Poziția Parlamentului European din 19 februarie
2008.

(3) JO L 302, 19.10.1992, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin
Regulamentul (CE) nr. 1791/2006 (JO L 363, 20.12.2006, p. 1).
(4) JO L 86, 3.4.2003, p. 21. Decizie modificată prin Decizia
2004/485/CE (JO L 162, 30.4.2004, p. 113).
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(5)

(6)

(7)

(8)
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Este oportună introducerea în cod a unui cadru juridic pentru aplicarea anumitor dispoziții ale legislației vamale pentru schimburile comerciale cu mărfuri între părți ale
teritoriului vamal în care se aplică dispozițiile Directivei
2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind
sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată (1) s,i părți ale
teritoriului respectiv în care dispozițiile menționate nu se
aplică sau pentru schimburile comerciale între părți în care
dispozițiile menționate nu se aplică. Având în vedere faptul că mărfurile în cauză reprezintă mărfuri comunitare,
precum s,i natura fiscală a măsurilor relevante în cadrul
acestui comerț intracomunitar, este justificată introducerea, prin intermediul unor măsuri de punere în aplicare, a unor simplificări adecvate ale formalităților vamale
care urmează să fie aplicate acestor mărfuri.
Pentru facilitarea comerțului legitim s,i lupta împotriva
fraudei sunt necesare proceduri s,i procese vamale simple,
rapide s,i uniformizate. Este prin urmare oportun, în acord
cu Comunicarea Comisiei privind crearea unui mediu simplu s,i fără suport pe hârtie pentru vamă s,i comerț, să se
simplifice legislația vamală, să se permită utilizarea instrumentelor s,i a tehnologiilor moderne s,i să se promoveze în
continuare aplicarea uniformă a legislației vamale s,i a abordărilor moderne ale controlului vamal, contribuind astfel la
asigurarea unei baze pentru proceduri de vămuire simple
s,i eficace. Regimurile vamale ar trebui să fie unificate sau
armonizate s,i numărul lor ar trebui redus la cele care sunt
justificate din punct de vedere economic, în vederea sporirii competitivității întreprinderilor.
Realizarea pieței interne, reducerea barierelor în calea comerțului s,i a investițiilor internaționale s,i necesitatea
sporită de a asigura securitatea s,i siguranța granițelor
externe ale Comunității au transformat rolul autorităților
vamale, acordându-le un rol central în lanțul de aprovizionare s,i conferindu-le, în supravegherea s,i administrarea
comerțului internațional, un statut de catalizator al competitivității țărilor s,i societăților. Prin urmare, legislația
vamală ar trebui să reflecte noua realitate economică, precum s,i noul rol s,i noua misiune a autorităților vamale.
Utilizarea tehnologiilor informației s,i comunicațiilor, astfel cum este stabilită în Decizia ulterioară a Parlamentului
European s,i a Consiliului privind un mediu fără suport pe
hârtie pentru vamă s,i comerț, este un element fundamental în garantarea facilitării comerțului s,i, în acelas,i timp, a
eficacității controalelor vamale, reducând astfel costurile
suportate de întreprinderi s,i riscurile la care este supusă
societatea. Prin urmare, este necesar să se instituie prin cod
cadrul juridic în care poate fi pusă în aplicare respectiva
decizie, în special principiul juridic potrivit căruia toate
operațiunile vamale s,i comerciale se realizează pe cale electronică, iar sistemele informaționale s,i de comunicații pentru operațiuni vamale trebuie să ofere operatorilor
economici aceleas,i facilități în fiecare stat membru.
Această utilizare a tehnologiilor informației s,i comunicațiilor ar trebui să fie însoțită de o aplicare armonizată s,i standardizată a controalelor vamale de către statele membre

(1) JO L 347, 11.12.2006, p. 1. Directivă modificată ultima dată prin
Directiva 2008/8/CE (JO L 44, 20.2.2008, p. 11).
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pentru a asigura un nivel echivalent de control vamal în
întreaga Comunitate, astfel încât să nu se provoace comportamente anticoncurențiale la diferitele puncte de intrare
s,i de ies,ire de pe teritoriul Comunității.
(9)

În interesul facilitării activității comerciale, furnizându-se
în acelas,i timp un nivel de control adecvat al mărfurilor
care sunt introduse sau scoase de pe teritoriul vamal al
Comunității, este de dorit ca, ținându-se seama de dispozițiile referitoare la protecția datelor, informațiile furnizate de către operatorii economici să fie utilizate în comun
de către autoritățile vamale s,i alte instituții implicate în
acest control, cum ar fi poliția, poliția de frontieră, autoritățile veterinare s,i de protecția mediului, iar controalele
efectuate de diferitele autorități să fie armonizate, astfel
încât operatorul economic să trebuiască să comunice informațiile doar o singură dată, iar mărfurile să fie controlate
de aceste autorități în acelas,i moment s,i în acelas,i loc.

(10)

În interesul facilitării anumitor activități comerciale, ar trebui ca orice persoană să poată numi în continuare un
reprezentant în relația cu autoritățile vamale. Cu toate acestea, ar trebui să nu mai fie posibil ca dreptul la reprezentare să fie restrâns în temeiul unui act cu putere de lege
adoptat de unul dintre statele membre. Mai mult, un reprezentant vamal care îndeplines,te criteriile pentru acordarea
statutului de operator economic autorizat ar trebui să aibă
dreptul de a-s,i presta serviciile s,i într-un alt stat membru
decât cel în care este stabilit.

(11)

Operatorii economici care respectă normele s,i sunt demni
de încredere ar trebui, în calitate de „operatori economici
autorizați”, să poată profita la maximum de simplificarea
generalizată s,i, ținând seama de aspectele privind securitatea s,i siguranța, să poată beneficia de niveluri reduse de
control vamal. Aces,tia pot astfel beneficia de statutul de
operator economic autorizat „simplificare vamală” sau
operator economic autorizat „securitate s,i siguranță”. Acestora li se poate acorda oricare dintre statute sau ambele.

(12)

Toate deciziile, respectiv actele administrative privind legislația vamală emise de autoritățile vamale s,i care produc
efecte juridice cu privire la una sau mai multe persoane,
inclusiv informațiile obligatorii emise de către aceste autorități, ar trebui să intre sub incidența aceloras,i norme. Orice
astfel de decizii ar trebui să fie valabile în întreaga Comunitate s,i să poată fi anulate, modificate în măsura în care nu
se prevede altfel sau revocate în cazul în care nu sunt în
conformitate cu legislația vamală sau cu interpretarea
acesteia.

(13)

În conformitate cu Carta Drepturilor Fundamentale ale
Uniunii Europene, este necesar să se prevadă, în plus față
de dreptul la o cale de atac împotriva oricărei decizii luate
de autoritățile vamale, dreptul fiecărei persoane de a fi
audiată înainte de luarea oricărei decizii care ar fi nefavorabilă acesteia.

(14)

În vederea raționalizării procedurilor vamale într-un mediu
electronic, se impune o partajare a responsabilităților între
autoritățile vamale ale diferitelor state membre. Este necesar să se asigure un nivel adecvat de sancțiuni eficace, cu
efect de descurajare s,i proporționale în întreaga piață
internă.
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(15)

Pentru garantarea unui echilibru între necesitatea ca autoritățile vamale să asigure aplicarea corectă a legislației
vamale, pe de o parte, s,i dreptul operatorilor economici de
a fi tratați în mod echitabil, pe de altă parte, ar trebui să se
acorde acestor autorități competențe extinse de control, iar
operatorilor ar trebui să li se acorde un drept la o cale de
atac.

(16)

În scopul de a reduce riscul pentru Comunitate, cetățenii s,i
partenerii comerciali ai acesteia, aplicarea armonizată a
controlului vamal de către statele membre ar trebui să se
bazeze pe un cadru comun de gestionare a riscurilor s,i pe
un sistem electronic pentru punerea în aplicare a acestuia.
Instituirea unui cadru comun de gestionare a riscurilor
pentru toate statele membre nu ar trebui să le împiedice pe
acestea din urmă să verifice mărfurile prin controale de
sondaj.

(17)

(18)

(19)

Este necesar să se determine elementele pe baza cărora se
aplică taxele la import sau la export s,i alte măsuri referitoare la comerțul cu mărfuri. Este, de asemenea, oportun
să se stabilească dispoziții clare pentru eliberarea dovezilor
de origine în Comunitate, în cazul în care necesitățile comerțului impun acest lucru.
Este de dorit regruparea tuturor cazurilor în care ia nas,tere
o datorie vamală la import, altele decât cele rezultate din
depunerea unei declarații vamale de punere în liberă circulație sau de admitere temporară cu exonerare parțială de
taxe, în scopul evitării dificultăților legate de determinarea
temeiului juridic în baza căruia a luat nas,tere datoria
vamală. Acelas,i lucru ar trebui să se aplice s,i în cazurile în
care ia nas,tere o datorie vamală la export.
Având în vedere că noul rol al autorităților vamale implică
o partajare a responsabilităților s,i o cooperare între birourile vamale interne s,i frontaliere, datoria vamală ar trebui,
în majoritatea cazurilor, să ia nas,tere la sediul debitorului,
ținând cont de faptul că biroul vamal competent pentru
acest sediu poate superviza cel mai bine activitățile persoanei în cauză.

(20)

Mai mult, în conformitate cu Convenția de la Kyoto revizuită, este oportun să se prevadă un număr restrâns de
cazuri în care se impune cooperarea administrativă între
statele membre pentru determinarea locului în care datoria vamală a luat nas,tere s,i pentru recuperarea taxelor.

(21)

Normele aplicabile regimurilor specifice ar trebui să permită utilizarea unei garanții unice pentru toate categoriile
de regimuri specifice, precum s,i să permită ca această
garanție să fie globală s,i să acopere mai multe tranzacții.

(22)

(23)

În scopul asigurării unei mai bune protecții a intereselor
financiare ale Comunității s,i ale statelor membre, o garanție ar trebui să acopere mărfurile nedeclarate sau declarate
incorect într-un transport sau într-o declarație pentru care
aceasta a fost furnizată. Pentru acelas,i motiv, angajamentul garantului ar trebui, de asemenea, să acopere cuantumul taxelor la import sau la export ce urmează a fi plătite
ulterior controalelor de după acordarea liberului de vamă.
În scopul protejării intereselor financiare ale Comunității s,i
ale statelor membre s,i în scopul prevenirii practicilor
frauduloase, este recomandabil să se prevadă mecanisme
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conținând măsuri progresive pentru aplicarea unei garanții globale. În cazul în care există un risc ridicat de fraudă,
ar trebui să se poată impune o interdicție temporară de
aplicare a garanției globale, ținând cont de situația particulară a operatorilor economici în cauză.
(24)

Este oportun să se țină seama de buna-credință a persoanei în cauză, în cazurile în care o datorie vamală a luat
nas,tere în urma nerespectării legislației vamale, s,i să se
minimizeze impactul neglijenței din partea debitorului.

(25)

Este necesar să se stabilească principiul de determinare a
statutului de mărfuri comunitare, circumstanțele care
antrenează pierderea unui astfel de statut s,i să se prevadă o
bază pentru determinarea condițiilor în care acest statut
rămâne neschimbat în cazurile în care mărfurile părăsesc
temporar teritoriul vamal al Comunității.

(26)

Este oportun să se asigure că acordarea rapidă a liberului
de vamă pentru mărfuri reprezintă regula, în cazul în care
operatorul economic a furnizat în avans informațiile necesare pentru efectuarea controalelor de risc asupra admisibilității mărfurilor. Controalele fiscale s,i cele privind
respectarea politicii comerciale ar trebui, în principal, să fie
efectuate de către biroul vamal în a cărui rază de competență se află sediul operatorului economic.

(27)

Normele în materie de declarații vamale s,i pentru plasarea
mărfurilor sub un regim vamal ar trebui să fie modernizate
s,i raționalizate s,i, în special, ar trebui să impună ca
declarațiile vamale să fie, de regulă, întocmite pe cale electronică s,i să prevadă doar un singur tip de declarație
simplificată.

(28)

Întrucât Convenția de la Kyoto revizuită încurajează depunerea, înregistrarea s,i controlul declarației vamale anterior
sosirii mărfurilor s,i, mai mult, disocierea între locul de
depunere a declarației s,i cel în care mărfurile se găsesc în
mod fizic, este oportun să se prevadă o vămuire centralizată la locul unde este stabilit operatorul economic.
Vămuirea centralizată ar trebui să includă posibilitatea de
a utiliza declarațiile simplificate, amânarea datei de prezentare a unei declarații detaliate împreună cu documentele de
însoțire, declarația periodică s,i amânarea plății.

(29)

Pentru a contribui la garantarea neutralității condițiilor
concurențiale în întreaga Comunitate, este oportun să se
stabilească, la nivel comunitar, normele care reglementează
distrugerea sau alte moduri de eliminare a mărfurilor de
către autoritățile vamale, care au fost prevăzute anterior în
cadrul legislației naționale.

(30)

Este oportun să se prevadă norme comune s,i simple pentru regimuri specifice (tranzit, depozitare, destinație specifică s,i perfecționare), completate de un mic ansamblu de
norme aplicabile fiecărei categorii de regim specific, pentru a simplifica alegerea unui regim adecvat de către operatorul economic, pentru a evita erorile s,i a reduce numărul
de recuperări sau de rambursări ulterioare acordării liberului de vamă.
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(31)

(32)

(33)

(34)

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Ar trebui facilitată acordarea de autorizații de plasare sub
mai multe regimuri specifice cu garanție unică s,i cu un singur birou de control s,i ar trebui să se aplice norme simple
în ceea ce prives,te apariția unei datorii vamale în aceste
cazuri. Principiul de bază ar trebui să fie cel conform căruia
mărfurile plasate sub un regim specific sau produsele obținute din acestea se evaluează în momentul în care ia nas,tere
datoria vamală. Cu toate acestea, ar trebuie să fie de asemenea posibil ca, în cazuri justificate din punct de vedere
economic, să se evalueze mărfurile în momentul în care
sunt plasate sub un regim specific. Aceleas,i principii ar trebui să se aplice manipulărilor obis,nuite.

În conformitate cu măsurile suplimentare de securitate
introduse în cod prin Regulamentul (CE) nr. 648/2005 al
Parlamentului European s,i al Consiliului din 13 aprilie
2005 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2913/92
al Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar (1),
plasarea mărfurilor în zone libere ar trebui să devină un
regim vamal, iar mărfurile ar trebui să fie supuse controlului vamal la intrare s,i controlului documentar.

(37)

Comisia ar trebui, în special, să fie împuternicită să definească criteriile s,i condițiile necesare pentru punerea în
aplicare eficace a prezentului cod. Deoarece măsurile respective au un domeniu de aplicare general s,i sunt destinate
să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament sau să completeze prezentul regulament prin adăugarea de elemente noi neesențiale, acestea trebuie adoptate
în conformitate cu procedura de reglementare cu control
prevăzută la articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.

(38)

În vederea asigurării unui proces decizional eficace, este
oportun să se examineze aspectele referitoare la pregătirea
unei poziții de adoptat de către Comunitate în cadrul comitetelor, al grupurilor de lucru s,i al grupurilor specializate
instituite prin acordurile internaționale privind legislația
vamală sau în temeiul acestor acorduri.

(39)

În scopul simplificării s,i raționalizării legislației vamale, o
serie de dispoziții conținute în prezent în acte comunitare
autonome au fost incluse în cod din motive de
transparență.
Prin urmare, regulamentele următoare, precum s,i Regulamentul (CEE) nr. 2913/92, ar trebui abrogate:

Având în vedere că intenția de reexport nu mai este necesară, este oportun ca regimul de perfecționare activă să
fuzioneze cu regimul de transformare sub control vamal s,i
să se renunțe la regimul de perfecționare activă cu drawback. Acest regim unic de perfecționare activă ar trebui să
acopere, de asemenea, distrugerea, cu excepția cazului în
care aceasta este efectuată de vamă sau sub supravegherea
acesteia.

Măsurile de securitate privind mărfurile comunitare scoase
din teritoriul vamal al Comunității ar trebui să se aplice, de
asemenea, s,i la reexportul mărfurilor necomunitare. Aceleas,i reguli de bază ar trebui să se aplice tuturor tipurilor
de mărfuri, cu posibilitatea unor excepții în cazul în care
este necesar, în special pentru mărfurile care doar tranzitează teritoriul vamal al Comunității.

(35)

Măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prezentului
regulament ar trebui adoptate în conformitate cu Decizia
1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire
a normelor privind exercitarea competențelor de executare
conferite Comisiei (2).

(36)

Este oportun să se prevadă adoptarea de măsuri de punere
în aplicare a prezentului cod. Aceste măsuri ar trebui adoptate în conformitate cu procedurile de gestionare s,i reglementare prevăzute la articolele 4 s,i 5 din Decizia
1999/468/CE.

(1) JO L 117, 4.5.2005, p. 13.
(2) JO L 184, 17.7.1999, p. 23. Decizie modificată prin Decizia
2006/512/CE (JO L 200, 22.7.2006, p. 11).

4.6.2008

Regulamentul (CEE) nr. 3925/91 al Consiliului din
19 decembrie 1991 privind eliminarea controalelor s,i a
formalităților aplicabile bagajelor de mână s,i bagajelor
însoțitoare ale pasagerilor care efectuează un zbor intracomunitar, precum s,i bagajelor persoanelor care efectuează o
traversare maritimă intracomunitară (3) s,i Regulamentul
(CE) nr. 1207/2001 al Consiliului din 11 iunie 2001 privind procedurile prevăzute de dispozițiile ce reglementează
schimburile preferențiale între Comunitatea Europeană s,i
anumite țări, destinate să faciliteze eliberarea sau întocmirea în Comunitate a dovezilor de origine s,i eliberarea unor
autorizații de exportatori desemnați (4).

(40)

Deoarece obiectivele prezentului regulament, s,i anume de
a stabili norme s,i proceduri aplicabile mărfurilor introduse
sau scoase de pe teritoriul vamal al Comunității, pentru o
funcționare eficace a uniunii vamale în calitate de pilon
central al pieței interne, nu pot fi îndeplinite în mod satisfăcător de statele membre s,i pot fi îndeplinite prin urmare
mai bine la nivelul Comunității, aceasta poate adopta
măsuri, în conformitate cu principiul subsidiarității, astfel
cum este prevăzut la articolul 5 din tratat. În conformitate
cu principiul proporționalității, astfel cum este prevăzut la
articolul respectiv, prezentul regulament nu depăs,es,te ceea
ce este necesar pentru atingerea respectivelor obiective,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:
(3) JO L 374, 31.12.1991, p. 4. Regulament modificat prin Regulamentul
(CE) nr. 1882/2003 al Parlamentului European s,i al Consiliului
(JO L 284, 31.10.2003, p. 1).
(4) JO L 165, 21.6.2001, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin
Regulamentul (CE) nr. 75/2008 (JO L 24, 29.1.2008, p. 1).
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(c) garantarea securității s,i siguranței Comunității s,i a rezidenților acesteia, protecția mediului, în cooperare strânsă cu alte
autorități, dacă este cazul;
(d) menținerea unui echilibru adecvat între controalele vamale s,i
facilitarea comerțului legitim.

Domeniul de aplicare a legislației vamale, misiunea
vămii s,i definiții

Articolul 3
Teritoriul vamal

Articolul 1
Obiectul s,i domeniul de aplicare
(1)
Prezentul regulament instituie Codul Vamal Comunitar,
denumit în continuare „codul”, care stabiles,te normele s,i procedurile generale aplicabile mărfurilor introduse sau scoase de pe
teritoriul vamal al Comunității.

L 145/7

(1)
Teritoriul vamal al Comunității cuprinde teritoriile următoare, inclusiv apele lor teritoriale s,i interioare, respectiv spațiul
lor aerian:
— teritoriul Regatului Belgiei;
— teritoriul Republicii Bulgaria;

Fără a aduce atingere convențiilor s,i legislației internaționale, respectiv legislației comunitare în alte domenii, codul se aplică uniform la nivelul întregului teritoriu vamal al Comunității.

— teritoriul Republicii Cehe;

(2)
Anumite dispoziții ale legislației vamale se pot aplica s,i în
afara teritoriului vamal al Comunității, în cadrul reglementărilor
specifice sau al convențiilor internaționale.

— teritoriul Republicii Federale Germania, cu excepția insulelor
Helgoland s,i a teritoriului Büsingen (Tratatul din 23 noiembrie 1964 între Republica Federală Germania s,i Confederația
Elvețiană);

(3)
Anumite dispoziții ale legislației vamale, inclusiv simplificările pe care le prevede, se aplică schimburilor comerciale cu
mărfuri între părți ale teritoriului vamal comunitar în care se
aplică dispozițiile Directivei 2006/112/CE s,i acele părți ale acestui teritoriu în care nu se aplică dispozițiile menționate sau schimburilor comerciale între părți ale acestui teritoriu în care nu se
aplică dispozițiile menționate.
Măsurile destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament, completându-l, care stabilesc dispozițiile menționate la primul paragraf s,i formalitățile simplificate pentru punerea
în aplicare a acestora, sunt adoptate în conformitate cu procedura
de reglementare cu control menționată la articolul 184 alineatul (4). Aceste măsuri țin cont, de asemenea, de circumstanțele
specifice ale comerțului cu mărfuri care implică un singur stat
membru.

Articolul 2

— teritoriul Regatului Danemarcei, cu excepția insulelor Feroe s,i
a Groenlandei;

— teritoriul Republicii Estonia;
— teritoriul Irlandei;
— teritoriul Republicii Elene;
— teritoriul Regatului Spaniei, cu excepția teritoriilor Ceuta s,i
Melilla;
— teritoriul Republicii Franceze, exceptând Noua Caledonie,
Mayotte, Saint-Pierre s,i Miquelon, Wallis s,i Futuna, Polinezia
Franceză s,i Teritoriile australe s,i antarctice franceze;
— teritoriul Republicii Italiene, cu excepția municipalităților
Livigno s,i Campione d’Italia s,i a apelor naționale ale lacului
Lugano, cuprinse între țărm s,i frontierele politice ale zonei
situate între Ponte Tresa s,i Porto Ceresio;
— teritoriul Republicii Cipru, în conformitate cu dispozițiile
Actului de aderare din 2003;

Misiunea autorităților vamale
— teritoriul Republicii Letonia;
Autoritățile vamale sunt responsabile în primul rând de supravegherea comerțului internațional al Comunității, contribuind astfel la un comerț echitabil s,i deschis, la punerea în aplicare a
dimensiunii exterioare a pieței interne, a politicii comerciale
comune a Comunității s,i a celorlalte politici comunitare comune
cu un impact asupra comerțului, precum s,i la securitatea de
ansamblu a lanțului de aprovizionare. Autoritățile vamale instituie măsuri care vizează, în special, următoarele:

— teritoriul Republicii Lituania;
— teritoriul Marelui Ducat al Luxemburgului;
— teritoriul Republicii Ungare;
— teritoriul Maltei;
— teritoriul Regatului Țărilor de Jos în Europa;

(a) protejarea intereselor financiare ale Comunității s,i ale statelor membre ale acesteia;

— teritoriul Republicii Austria;
— teritoriul Republicii Polone;

(b) protejarea Comunității de comerțul inechitabil s,i ilegal s,i
încurajarea activităților economice legitime;

— teritoriul Republicii Portugheze;
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— teritoriul României;

4.6.2008

4.

prin „persoană” se înțelege o persoană fizică, o persoană juridică sau orice asociere de persoane care nu este persoană juridică, dar care este recunoscută în conformitate cu legislația
comunitară sau națională ca având capacitatea de a încheia
acte juridice;

5.

prin „operator economic” se înțelege o persoană care desfăs,oară, în cadrul activității sale profesionale, activități reglementate de legislația vamală;

— teritoriul Regatului Unit al Marii Britanii s,i Irlandei de Nord,
precum s,i Insulele Canalului s,i Insula Man.

6.

(2)
Având în vedere convențiile s,i tratatele care le sunt aplicabile, teritoriile următoare, inclusiv apele teritoriale s,i interioare ale
acestora s,i spațiul lor aerian, situate în afara teritoriilor statelor
membre, sunt considerate ca făcând parte din teritoriul vamal al
Comunității:

prin „reprezentant vamal” se înțelege o persoană desemnată
de o altă persoană pentru a îndeplini operațiunile s,i formalitățile prevăzute de legislația vamală în relația acesteia cu autoritățile vamale;

7.

prin „risc” se înțelege probabilitatea producerii, la intrarea,
ies,irea, tranzitul, transferul sau destinația finală a mărfurilor
care circulă între teritoriul vamal al Comunității s,i țările sau
teritoriile situate în afara acestui teritoriu sau la staționarea
mărfurilor care nu au statut comunitar, a unui eveniment
care ar avea unul dintre următoarele rezultate:

— teritoriul Republicii Slovenia;
— teritoriul Republicii Slovace;
— teritoriul Republicii Finlanda;
— teritoriul Regatului Suediei;

(a) FRANȚA
Teritoriul Monaco, astfel cum este definit prin Convenția
vamală semnată la Paris la 18 mai 1963 [Journal Officiel de la
République Française (Jurnalul Oficial al Republicii Franceze)
din 27 septembrie 1963, p. 8679];

(a) împiedică aplicarea corectă a măsurilor comunitare sau
naționale;

(b) CIPRU
Teritoriul zonelor aflate sub suveranitate britanică Akrotiri s,i
Dhekelia, astfel cum sunt definite în Tratatul de constituire a
Republicii Cipru, semnat la Nicosia la 16 august 1960 [United
Kingdom Treaty Series No 4 (1961) Cmnd. 1252].

(b) compromite interesele financiare ale Comunității sau ale
statelor membre;
(c) constituie o amenințare pentru securitatea s,i siguranța
Comunității s,i a rezidenților acesteia, pentru sănătatea
persoanelor, a animalelor sau a plantelor, pentru mediu
sau pentru consumatori;

Articolul 4
Definiții
În sensul prezentului cod, se aplică următoarele definiții:
1.

2.

prin „autorități vamale” se înțelege administrațiile vamale ale
statelor membre responsabile pentru aplicarea legislației
vamale s,i orice alte autorități abilitate, prin legislația
națională, să aplice anumite dispoziții vamale;
prin „legislație vamală” se înțelege ansamblul de dispoziții
format din următoarele:
(a) codul s,i dispozițiile adoptate la nivel comunitar s,i, după
caz, la nivel național, pentru a asigura punerea în aplicare a acestuia;
(b) Tariful Vamal Comun;
(c) dispozițiile de instituire a unui sistem comunitar de
exonerare de la plata taxelor vamale;
(d) acordurile internaționale care conțin dispoziții vamale,
în măsura în care acestea sunt aplicabile în Comunitate;

3.

prin „controale vamale” se înțelege operațiunile specifice efectuate de autoritățile vamale în scopul asigurării aplicării
corecte a legislației vamale sau a altor dispoziții care reglementează intrarea, ies,irea, tranzitul, transferul, antrepozitarea
s,i destinația finală a mărfurilor care circulă între teritoriul
vamal al Comunității s,i alte teritorii s,i staționarea s,i circulația pe teritoriul vamal a mărfurilor necomunitare s,i a mărfurilor plasate sub regimul de destinație finală;

8.

prin „formalități vamale” se înțelege ansamblul operațiunilor
care trebuie îndeplinite de către persoanele implicate s,i autoritățile vamale în vederea respectării legislației vamale;

9.

prin „declarație sumară” (declarația sumară de intrare s,i
declarația sumară de ies,ire) se înțelege documentul prin care
o persoană informează autoritățile vamale, sub forma s,i în
modalitatea prevăzute, anterior sau chiar în momentul evenimentului respectiv, că sunt introduse sau scoase mărfuri în
sau din teritoriul Comunității;

10. prin „declarație vamală” se înțelege actul prin care o persoană
indică, sub forma s,i în modalitatea prevăzute, dorința de a
plasa mărfurile sub un anumit regim vamal, menționând,
dacă este cazul, procedura specifică care urmează să fie
aplicată;
11. prin „declarant” se înțelege persoana care depune o declarație sumară sau o notificare vamală de reexport sau întocmes,te
o declarație vamală în nume propriu sau persoana în numele
căreia se face o declarație vamală;
12. prin „regim vamal” se înțelege unul dintre regimurile următoare sub care pot fi plasate mărfurile în conformitate cu
prezentul cod:
(a) punerea în liberă circulație;
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(b) regimuri speciale;
(c) export;
13. prin „datorie vamală” se înțelege obligația unei persoane de a
plăti cuantumul taxelor la import s,i la export care se aplică
unor mărfuri specifice în conformitate cu legislația vamală în
vigoare;
14. prin „debitor” se înțelege orice persoană care răspunde pentru o datorie vamală;
15. prin „taxe la import” se înțelege taxele vamale care trebuie
plătite la importul de mărfuri;
16. prin „taxe la export” se înțelege taxele vamale care trebuie plătite la exportul de mărfuri;
17. prin „statut vamal” se înțelege statutul unei mărfi ca fiind
marfă comunitară sau necomunitară;
18. prin „mărfuri comunitare” se înțelege mărfurile care aparțin
uneia dintre următoarele categorii:
(a) mărfuri produse în întregime pe teritoriul vamal al
Comunității s,i care nu conțin mărfuri importate din țări
sau teritorii situate în afara teritoriului vamal al Comunității. Mărfurile produse în întregime pe teritoriul vamal
al Comunității nu au statutul vamal de mărfuri comunitare dacă sunt obținute din mărfuri plasate sub regim de
tranzit extern, antrepozitare vamală, admitere temporară
sau perfecționare activă în cazurile determinate în conformitate cu articolul 101 alineatul (2) litera (c);
(b) mărfuri care intră pe teritoriul vamal al Comunității provenind din țări sau teritorii care nu fac parte din acest
teritoriu s,i care au fost puse în liberă circulație;
(c) mărfuri obținute sau produse pe teritoriul vamal al
Comunității, fie exclusiv din mărfuri menționate la litera (b), fie din mărfuri menționate la literele (a) s,i (b);
19. prin „mărfuri necomunitare” se înțelege mărfuri altele decât
cele menționate la punctul 18 sau care s,i-au pierdut statutul
vamal de mărfuri comunitare;
20. prin „gestionarea riscurilor” se înțelege determinarea sistematică a riscurilor s,i punerea în aplicare a tuturor măsurilor
necesare pentru a limita expunerea la riscuri. Aceasta include
activități, cum ar fi colectarea de date s,i informații, analiza s,i
evaluarea riscurilor, determinarea s,i luarea măsurilor necesare, respectiv supravegherea s,i reexaminarea periodică a
procesului s,i a rezultatelor obținute, pe baza surselor s,i a
strategiilor internaționale, comunitare s,i naționale;
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22. prin „supravegherea de către autoritățile vamale” se înțelege
acțiunile întreprinse, în general, de autoritățile vamale pentru a asigura respectarea reglementărilor vamale s,i, când este
cazul, a altor dispoziții aplicabile mărfurilor aflate sub supraveghere vamală;
23. prin „rambursare” se înțelege restituirea taxelor la import sau
la export care au fost achitate;
24. prin „remitere” se înțelege exonerarea de la plata taxelor la
import sau la export care nu au fost achitate;
25. prin „produse compensatoare” se înțelege mărfurile plasate
sub un regim de perfecționare s,i care au fost supuse operațiunilor de perfecționare;
26. prin „persoană stabilită pe teritoriul vamal al Comunității” se
înțelege:
(a) în cazul unei persoane fizice, orice persoană care are
res,edința obis,nuită pe teritoriul vamal al Comunității;
(b) în cazul unei persoane juridice sau al unei asocieri de
persoane, orice persoană care are sediul social legal,
administrația centrală sau un sediu stabil pe teritoriul
vamal al Comunității;
27. prin „prezentarea mărfurilor în vamă” se înțelege îns,tiințarea
autorităților vamale asupra sosirii mărfurilor la biroul vamal
sau în orice alt loc desemnat sau aprobat de autoritățile
vamale s,i punerea mărfurilor la dispoziția acestora pentru a
efectua controale vamale;
28. prin „titularul mărfurilor” se înțelege persoana care este proprietarul mărfurilor sau care este titularul unui drept similar
de dispoziție cu privire la acestea sau care are controlul fizic
asupra lor;
29. prin „titularul regimului” se înțelege persoana care face
declarația vamală sau în numele căreia s-a făcut declarația
vamală sau persoana căreia i-au fost transferate drepturile s,i
obligațiile persoanei menționate anterior în privința regimului vamal;
30. prin „măsuri de politică comercială” se înțelege măsurile
netarifare stabilite în cadrul politicii comerciale comune, sub
forma unor dispoziții comunitare care reglementează comerțul internațional de mărfuri;
31. prin „operațiuni de perfecționare” se înțelege oricare dintre
operațiunile următoare:
(a) prelucrarea mărfurilor, inclusiv montajul, asamblarea
sau adaptarea acestora la alte mărfuri;
(b) perfecționarea mărfurilor;
(c) distrugerea mărfurilor;

21. prin „liber de vamă” se înțelege actul prin care autoritățile
vamale pun mărfurile la dispoziție în scopul prevăzut de
regimul vamal sub care acestea au fost plasate;

(d) repararea mărfurilor, inclusiv restaurarea s,i punerea
acestora la punct;
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(e) utilizarea mărfurilor care nu sunt incluse în produsele
compensatoare, dar care permit sau facilitează obținerea
acestor produse, chiar în cazul în care ele dispar complet sau parțial în cursul perfecționării (accesorii de
producție);
32. prin „rata de randament” se înțelege cantitatea sau procentul
de produse compensatoare obținute prin perfecționarea unei
cantități determinate de mărfuri plasate sub un regim de
perfecționare;
33. prin „mesaj” se înțelege o comunicare într-un format stabilit
care conține datele transmise între persoane, birouri sau
autorități prin folosirea tehnologiei informației s,i a rețelelor
informatice.

CAPITOLUL 2

Drepturile s,i obligațiile persoanelor în ceea ce prives,te
legislația vamală

4.6.2008

(e) necesități practice de formulare a declarațiilor verbal sau prin
orice altă modalitate.
(2)
Cu excepția cazurilor în care este altfel specificat de legislația vamală, Comisia adoptă, în conformitate cu procedura de
reglementare menționată la articolul 184 alineatul (2), măsuri care
prevăd următoarele:
(a) mesajele care urmează să fie schimbate între birourile vamale,
în vederea punerii în aplicare a legislației vamale;
(b) ansamblul de date s,i de formate comune ale mesajelor care
urmează să fie schimbate în conformitate cu legislația vamală.
Datele menționate la primul paragraf litera (b) conțin elementele
necesare pentru analiza de risc s,i aplicarea corectă a controlului
vamal prin utilizarea, dacă este cazul, a normelor s,i a practicilor
comerciale internaționale.

Articolul 6
Secțiunea 1
Furnizarea de informații

Articolul 5
Schimbul s,i stocarea datelor
(1) Toate schimburile de date, documente însoțitoare, decizii s,i
notificări între autoritățile vamale sau între operatorii economici
s,i autoritățile vamale, în conformitate cu legislația vamală, s,i stocarea acestor date, în conformitate cu legislația vamală, se efectuează prin utilizarea tehnicilor de prelucrare electronică a datelor.
Măsurile destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament, completându-l, s,i care prevăd derogări de la
primul paragraf sunt adoptate în conformitate cu procedura de
reglementare cu control menționată la articolul 184 alineatul (4).
Aceste măsuri definesc cazurile s,i condițiile în care informațiile
solicitate pot fi comunicate pe suport pe hârtie sau prin alte operații decât schimbul electronic de date, ținând cont, în special, de
următoarele:

Protecția datelor
(1)
Toate informațiile de natură confidențială sau furnizate cu
titlu confidențial, obținute de autoritățile vamale în cadrul îndeplinirii sarcinilor lor, intră sub incidența obligației de păstrare a
secretului profesional. Aceste informații nu se divulgă de către
autoritățile competente, cu excepția cazurilor menționate la articolul 26 alineatul (2), decât cu permisiunea expresă a persoanei
sau a autorității care le-a furnizat.
Cu toate acestea, astfel de informații pot fi divulgate fără permisiune în cazul în care autoritățile vamale sunt obligate sau autorizate în acest sens, în conformitate cu reglementările în vigoare,
în special în ceea ce prives,te protecția datelor sau în legătură cu
procedurile judiciare.
(2)
Comunicarea datelor confidențiale autorităților vamale sau
altor autorități competente ale țărilor sau teritoriilor situate în
afara teritoriului vamal al Comunității este permisă doar în cadrul
unui acord internațional care garantează un nivel adecvat de protecție a datelor.
(3)
Divulgarea sau comunicarea informațiilor se efectuează cu
respectarea în întregime a dispozițiilor în vigoare privind protecția datelor.

(a) posibilitatea de avarie temporară a sistemelor informatice ale
autorităților vamale;
Articolul 7
(b) posibilitatea de avarie temporară a sistemelor informatice ale
operatorului economic;

Schimbul de informații suplimentare între autoritățile
vamale s,i operatorii economici

(c) convenții s,i acorduri internaționale care prevăd utilizarea de
documente pe suport pe hârtie;

(1)
Autoritățile vamale s,i operatorii economici pot schimba
orice informații care nu sunt în mod expres prevăzute de legislația vamală, în special în scopul cooperării reciproce în vederea
determinării s,i combaterii riscurilor. Acest schimb se poate realiza în cadrul unui acord scris s,i poate include accesarea sistemelor informatice ale operatorilor economici de către autoritățile
vamale.

(d) călători care nu dispun de acces direct la sisteme informatice
sau de un mijloc de comunicare a informațiilor pe cale
electronică;
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(2) Orice informație furnizată de către o parte celeilalte părți în
cadrul cooperării menționate la alineatul (1) se consideră a fi confidențială, dacă cele două părți nu convin altfel.
Articolul 8
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(a) operatorii economici implicați direct sau indirect în îndeplinirea formalităților vamale;
(b) cererile s,i autorizațiile privind regimul vamal sau statutul de
operator economic autorizat;

Furnizarea de informații de către autoritățile vamale
(1)
Orice persoană poate solicita autorităților vamale informații privind aplicarea legislației vamale. O astfel de solicitare
poate fi refuzată în cazul în care nu se raportează la o activitate în
materie de comerț internațional de mărfuri care este avută în
vedere în mod efectiv.
(2)
Autoritățile vamale mențin un dialog permanent cu operatorii economici s,i cu alte autorități implicate în comerțul internațional de mărfuri. Acestea promovează transparența punând la
dispoziție, gratuit, în măsura posibilului, s,i prin intermediul internetului, legislația vamală, deciziile administrative generale s,i formularele de cerere.

(c) cererile s,i deciziile speciale emise în conformitate cu
articolul 20;
(d) gestionarea comună a riscurilor, menționată la articolul 25.
(2) Măsurile destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament, completându-l, care stabilesc următoarele:
(a) formatul s,i conținutul standard al datelor de înregistrat;
(b) modalitățile de întreținere a acestor date de către autoritățile
vamale ale statelor membre;

Articolul 9
Furnizarea de informații autorităților vamale
(1)
Orice persoană implicată direct sau indirect în îndeplinirea
formalităților vamale sau în controalele vamale furnizează autorităților vamale, la cererea acestora s,i în termenul fixat, totalitatea
documentelor s,i a informațiilor solicitate, într-o formă adecvată,
s,i întreaga asistență necesară pentru îndeplinirea formalităților sau
efectuarea controalelor.
(2)
La depunerea unei declarații sumare sau a unei declarații
vamale, a unei notificări sau la depunerea unei cereri de autorizare sau a oricărei alte decizii, persoana în cauză răspunde pentru:

(c) normele privind accesul la aceste date de către:
(i)

(ii) alte autorități competente,
sunt adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu
control menționată la articolul 184 alineatul (4).

Secțiunea 2

(a) corectitudinea s,i caracterul complet al informațiilor furnizate
în această declarație, notificare sau cerere;

Reprezentarea în vamă

(b) autenticitatea documentelor depuse sau puse la dispoziție;
(c) dacă este cazul, respectarea tuturor obligațiilor referitoare la
plasarea mărfurilor respective sub regimul vamal în cauză sau
la executarea operațiunilor autorizate.
Primul paragraf se aplică, de asemenea, furnizării sub orice altă
formă a oricărei informații solicitate de către autoritățile vamale
sau comunicate acestora din urmă.
În cazul în care depunerea declarației sau a notificării, prezentarea
cererii sau furnizarea informațiilor se face de către un reprezentant vamal al persoanei în cauză, reprezentantul vamal se află s,i
el sub incidența obligațiilor prevăzute la primul paragraf.
Articolul 10
Sistemele electronice
(1)
Statele membre cooperează cu Comisia în vederea elaborării, întreținerii s,i exploatării sistemelor electronice comune destinate schimbului de date între birourile vamale, respectiv
înregistrării s,i evidenței comune a dosarelor privind, în special:

operatorii economici;

Articolul 11
Reprezentantul vamal
(1)

Orice persoană poate desemna un reprezentant vamal.

Această reprezentare poate fi directă, caz în care reprezentantul
vamal acționează în numele s,i în contul unei alte persoane, sau
indirectă, caz în care reprezentantul vamal acționează în nume
propriu, dar în contul unei alte persoane.
Reprezentantul vamal trebuie să fie stabilit pe teritoriul vamal al
Comunității.
(2)
Statele membre pot defini, în conformitate cu dreptul
comunitar, condițiile în care un reprezentant vamal poate furniza
servicii în statul membru în care este stabilit. Cu toate acestea, fără
a aduce atingere aplicării unor criterii mai puțin stricte de către
statul membru în cauză, un reprezentant vamal care îndeplines,te
criteriile stabilite la articolul 14 literele (a)-(d) are dreptul să presteze astfel de servicii într-un alt stat membru decât cel în care este
stabilit.
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(3) Măsurile destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament, completându-l, care stabilesc, în special,
următoarele:

4.6.2008

Primul tip de autorizare le permite operatorilor economici să
beneficieze de anumite simplificări în conformitate cu legislația
vamală. În temeiul celui de-al doilea tip de autorizare, titularul
acesteia are dreptul la facilități în materie de securitate s,i siguranță.

(a) condițiile în care se poate face derogare de la obligația menționată la alineatul (1) al treilea paragraf;

Ambele tipuri de autorizații pot fi deținute în acelas,i timp.

(b) condițiile în care se poate acorda s,i justifica dreptul menționat la alineatul (2);

(3)
Sub rezerva articolelor 14 s,i 15, statutul de operator economic autorizat este recunoscut de către autoritățile vamale ale
tuturor statelor membre, fără a aduce atingere controalelor
vamale.

(c) orice măsuri suplimentare în vederea punerii în aplicare a
prezentului articol,
sunt adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu
control menționată la articolul 184 alineatul (4).

Articolul 12
Împuternicirea
(1)
În raporturile cu autoritățile vamale, reprezentantul vamal
declară că acționează pentru persoana reprezentată s,i precizează
dacă este vorba de o reprezentare directă sau indirectă.
Persoana care nu declară că acționează în calitate de reprezentant
vamal sau care declară că acționează în calitate de reprezentant
vamal, fără a fi împuternicită să facă aceasta, este considerată a
acționa în nume propriu s,i în contul său.
(2)
Autoritățile vamale pot cere oricărei persoane care declară
că acționează în calitate de reprezentant vamal să facă dovada
împuternicirii sale de către persoana pe care o reprezintă.

(4)
Autoritățile vamale, pe baza recunoas,terii statutului de
operator economic autorizat s,i cu condiția ca dispozițiile privind
un anumit tip de simplificare prevăzută în legislația vamală să fie
îndeplinite, autorizează operatorul să beneficieze de această
simplificare.
(5)
Statutul de operator economic autorizat poate fi suspendat
sau retras conform condițiilor definite la articolul 15 alineatul (1)
litera (g).
(6)
Operatorul economic autorizat informează autoritățile
vamale cu privire la orice eveniment intervenit după acordarea
acestui statut s,i care este susceptibil de a avea un impact asupra
continuării sau conținutului acestuia.
Articolul 14
Acordarea statutului
Criteriile pentru acordarea statutului de operator economic autorizat sunt următoarele:
(a) antecedente satisfăcătoare privind respectarea obligațiilor
vamale s,i fiscale;

Măsurile destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament, completându-l, s,i care prevăd derogări de la
primul paragraf sunt adoptate în conformitate cu procedura de
reglementare cu control menționată la articolul 184 alineatul (4).

(b) utilizarea unui sistem satisfăcător de gestionare a registrelor
comerciale s,i, dacă este cazul, a documentelor de transport,
care să permită efectuarea adecvată a controalelor vamale;

Secțiunea 3

(d) în conformitate cu articolul 13 alineatul (2), în cazul în care
operatorul economic autorizat urmăres,te să beneficieze de
simplificările prevăzute în conformitate cu legislația vamală,
standardele practice de competență sau calificările profesionale care sunt în legătură directă cu activitatea desfăs,urată;

Operatorul economic autorizat

Articolul 13
Cererea s,i autorizarea
(1)
Orice operator economic stabilit pe teritoriul vamal al
Comunității s,i care îndeplines,te condițiile enunțate la articolele 14
s,i 15 poate să solicite statutul de operator economic autorizat.

(c) dovada solvabilității financiare;

(e) în conformitate cu articolul 13 alineatul (2), în cazul în care
operatorul economic autorizat dores,te să beneficieze de facilitățile în ceea ce prives,te controalele vamale privind securitatea s,i siguranța, standardele de securitate s,i siguranță
relevante.
Articolul 15

Acest statut este acordat de către autoritățile vamale, după o consultare cu alte autorități competente, dacă este cazul, s,i face
obiectul unei supravegheri permanente.
(2)
Statutul de operator economic autorizat cuprinde două
tipuri de autorizări: operator economic autorizat „simplificare
vamală” s,i operator economic autorizat „securitate s,i siguranță”.

Măsuri de punere în aplicare
(1) Măsurile destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament, completându-l, prin care se stabilesc
următoarele:
(a) acordarea statutului de operator economic autorizat;
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(b) cazurile în care se procedează la reexaminarea statutului de
operator economic autorizat;
(c) acordarea autorizațiilor pentru utilizarea procedurilor simplificate de către operatorii economici autorizați;
(d) identificarea autorității vamale competente pentru acordarea
acestui statut s,i a acestor autorizații;
(e) tipul s,i limitele facilităților care pot fi acordate operatorilor
economici autorizați în ceea ce prives,te controalele vamale
referitoare la securitate s,i siguranță;
(f) consultarea cu alte autorități vamale s,i furnizarea de informații acestor autorități;
(g) condițiile în care statutul de operator economic autorizat
poate fi suspendat sau revocat;
(h) condițiile în care se poate deroga de la obligația de a fi stabilit pe teritoriul vamal al Comunității pentru anumite categorii
de operatori economici autorizați, luându-se în considerare,
în special, acordurile internaționale încheiate,
sunt adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu
control menționată la articolul 184 alineatul (4).
(2)

Aceste măsuri iau în considerare elementele următoare:

(a) normele adoptate în temeiul articolului 25 alineatul (3);
(b) participarea cu titlu profesional la activități acoperite de legislația vamală;
(c) existența unor standarde practice de competență sau calificări profesionale în legătură directă cu activitatea desfăs,urată;
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O decizie privind mai multe persoane poate, de asemenea, să fie
solicitată s,i adoptată în conformitate cu condițiile prevăzute de
legislația vamală.
(2)
Decizia menționată la alineatul (1) este adoptată s,i notificată solicitantului fără întârziere s,i cel târziu în termen de patru
luni de la data primirii de către autoritățile vamale a tuturor informațiilor necesare pentru adoptarea acestei decizii, cu excepția
cazului în care legislația vamală prevede altfel.
Cu toate acestea, în cazul în care autoritățile vamale nu sunt în
măsură să respecte acest termen, acestea vor informa solicitantul
înainte de expirarea acestui termen, indicând motivele care justifică depăs,irea acestuia, respectiv noul termen estimat ca fiind
necesar pentru luarea deciziei în cauză.
(3)
Această decizie produce efecte de la data la care este primită de către solicitant sau la care se consideră că a fost primită,
cu excepția cazului în care dispozițiile deciziei sau legislația
vamală nu prevăd altfel. Cu excepția cazurilor prevăzute la articolul 24 alineatul (2), deciziile luate de către autoritățile vamale
sunt executorii de la acea dată.
(4) Anterior luării unei decizii susceptibile de a avea consecințe
nefavorabile pentru persoana sau persoanele căreia/cărora se adresează, autoritățile vamale informează persoana sau persoanele în
cauză cu privire la aspectele pe baza cărora intenționează să ia
decizia. Persoana sau persoanele interesate au posibilitatea să-s,i
exprime punctul de vedere într-un termen determinat de la data
comunicării aspectelor mai sus amintite.
La expirarea acestei perioade, persoanele interesate sunt informate, într-o formă corespunzătoare, cu privire la decizia adoptată
s,i la motivele pe care se întemeiază aceasta. Decizia menționează
calea de atac prevăzută la articolul 23.
(5) Măsurile destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament, completându-l, prin care se stabilesc
următoarele:
(a) cazurile s,i condițiile în care alineatul (4) primul paragraf nu
se aplică;
(b) termenul menționat la alineatul (4) primul paragraf,

(d) operatorul economic titular al unui certificat recunoscut la
nivel internațional, eliberat pe baza convențiilor internaționale relevante.

Secțiunea 4
Decizii privind aplicarea legislației vamale

sunt adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu
control menționată la articolul 184 alineatul (4).
(6)
Fără a aduce atingere dispozițiilor din alte domenii, care
precizează cazurile s,i condițiile în care deciziile sunt lovite de nulitate relativă sau de nulitate absolută, autoritățile vamale care au
adoptat o decizie o pot anula, modifica sau revoca în orice
moment, în cazul în care aceasta nu este conformă cu legislația
vamală.

Articolul 16
Dispoziții generale
(1)
În cazul în care o persoană solicită autorităților vamale să
ia o decizie privind aplicarea legislației vamale, aceasta furnizează
toate informațiile necesare acestor autorități în scopul luării deciziei respective.

(7)
Cu excepția cazului în care o autoritate vamală acționează
în calitate de autoritate judiciară, dispozițiile alineatelor (3), (4)
s,i (6) din prezentul articol s,i dispozițiile articolelor 17, 18 s,i 19
se aplică, de asemenea, deciziilor adoptate de către autoritățile
vamale, fără solicitarea prealabilă a persoanei interesate, s,i, în special, notificării privind datoria vamală, astfel cum se prevede la
articolul 67 alineatul (3).
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Articolul 17
Valabilitatea deciziilor la nivel comunitar
Dacă nu este altfel prevăzut sau specificat, deciziile adoptate de
către autoritățile vamale pe baza legislației vamale sau în scopul
aplicării acesteia din urmă sunt aplicabile pe întreg teritoriul
vamal al Comunității.
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(5)
Comisia poate adopta, în conformitate cu procedura de
gestionare menționată la articolul 184 alineatul (3), măsurile
necesare punerii în aplicare a prezentului articol, în special în privința deciziilor care se adresează mai multor persoane.

Articolul 20
Decizii cu privire la informațiile obligatorii

Articolul 18
Anularea deciziilor favorabile
(1)
Autoritățile vamale anulează o decizie favorabilă persoanei
interesate în cazul în care toate condițiile de mai jos sunt
îndeplinite:
(a) decizia a fost eliberată pe baza unor informații inexacte sau
incomplete;
(b) solicitantul s,tia sau ar fi trebuit să s,tie că informațiile erau
inexacte sau incomplete;
(c) decizia ar fi fost diferită în cazul în care informațiile ar fi fost
exacte s,i complete.
(2)
Anularea deciziei se comunică persoanei căreia i se
adresează.
(3)
Anularea produce efecte de la data la care decizia inițială a
produs efecte, cu excepția cazului în care se specifică altfel în decizie în conformitate cu legislația vamală.
(4)
Comisia poate adopta, în conformitate cu procedura de
gestionare menționată la articolul 184 alineatul (3), măsurile
necesare punerii în aplicare a prezentului articol, în special în privința deciziilor care se adresează mai multor persoane.

(1)
Autoritățile vamale emit, în baza unei solicitări oficiale,
decizii referitoare la informațiile tarifare obligatorii, denumite în
continuare „decizii ITO”, sau decizii referitoare la informațiile
obligatorii în materie de origine, denumite în continuare
„decizii IOO”.

O astfel de solicitare se respinge în oricare dintre următoarele
situații:

(a) în cazul în care cererea este depusă sau a fost deja depusă, la
acelas,i sau la alt birou vamal, de către titularul deciziei sau în
contul acestuia, pentru aceleas,i mărfuri s,i, în ceea ce prives,te
deciziile IOO, în aceleas,i circumstanțe care au condus la atribuirea originii;

(b) în cazul în care cererea nu are legătură cu utilizarea deciziei
ITO sau IOO sau cu utilizarea regimului vamal.

(2)
Deciziile ITO s,i IOO nu sunt obligatorii decât în ceea ce
prives,te clasificarea tarifară sau determinarea originii mărfurilor.
Aceste decizii obligă autoritățile vamale față de titularul deciziei
doar în privința mărfurilor pentru care formalitățile vamale sunt
îndeplinite după data de la care decizia produce efecte.

Articolul 19
Revocarea s,i modificarea deciziilor favorabile
(1)
O decizie favorabilă este revocată sau modificată în cazul
în care, în alte cazuri decât cele menționate la articolul 18, una sau
mai multe condiții prevăzute pentru emiterea acesteia nu mai sunt
îndeplinite.
(2)
Dacă nu se specifică altfel în legislația vamală, o decizie
favorabilă care se adresează mai multor persoane nu poate fi revocată decât în privința acelei persoane care nu se conformează obligațiilor care îi revin prin această decizie.
(3)
Revocarea sau modificarea deciziei se comunică persoanei
căreia i se adresează.
(4) Articolul 16 alineatul (3) se aplică în caz de revocare sau de
modificare a deciziei.
Cu toate acestea, în cazuri excepționale în care interesele legitime
ale persoanei căreia i se adresează decizia o cer, autoritățile vamale
pot amâna data la care revocarea sau modificarea produc efecte.

Deciziile obligă pe titularul deciziei față de autoritățile vamale
doar de la data la care notificarea privind decizia este primită sau
este considerată a fi primită.

(3)
Deciziile ITO s,i IOO sunt valabile pe o perioadă de trei ani
de la data la care decizia produce efecte.

(4)
Pentru punerea în aplicare a unei decizii ITO sau IOO în
cadrul unui regim vamal, titularul deciziei trebuie să fie în măsură
să dovedească:

(a) în cazul unei decizii ITO, că mărfurile declarate corespund în
toate privințele cu cele menționate în decizie;

(b) în cazul unei decizii IOO, că mărfurile în cauză s,i circumstanțele care au condus la atribuirea originii corespund în toate
privințele cu mărfurile s,i circumstanțele menționate în
decizie.
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(5)
Prin derogare de la articolul 16 alineatul (6) s,i articolul 18,
deciziile ITO s,i IOO sunt anulate în cazul în care sunt fondate pe
informații inexacte sau incomplete furnizate de către solicitant.

(6)
Deciziile ITO s,i IOO se revocă în conformitate cu articolul 16 alineatul (6) s,i cu articolul 19.

Acestea nu pot fi modificate.

(7)
Comisia adoptă, în conformitate cu procedura de reglementare menționată la articolul 184 alineatul (2), măsurile necesare punerii în aplicare a alineatelor (1)-(5) din prezentul articol.

(8)
Fără a aduce atingere articolului 19, măsurile destinate să
modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament,
completându-l, prin care se stabilesc:

(a) condițiile s,i momentul de la care decizia ITO sau IOO încetează să mai fie valabilă;

(b) condițiile s,i perioada pentru care o decizie menționată la litera (a) mai poate fi invocată pentru contracte ferme s,i definitive bazate pe decizie s,i încheiate înainte ca încetarea valabilității să se fi produs;
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(2)
În cazul în care se aplică sancțiuni administrative, acestea
pot lua, inter alia, una sau ambele forme de mai jos:
(a) o sancțiune pecuniară aplicată de autoritățile vamale, inclusiv o tranzacție aplicată în locul unei sancțiuni penale, dacă
este cazul;
(b) revocarea, suspendarea sau modificarea oricărei autorizații
deținute de persoana în cauză.
(3) Statele membre informează Comisia, în termen de s,ase luni
de la data aplicării prezentului articol, determinată în conformitate cu articolul 188 alineatul (2), asupra dispozițiilor naționale în
vigoare, astfel cum se prevede la alineatul (1), s,i îi comunică fără
întârziere orice modificare ulterioară care le afectează.
Secțiunea 6
Căi de atac
Articolul 22
Hotărâri pronunțate de o autoritate judiciară
Articolele 23 s,i 24 nu se aplică căilor de atac introduse în vederea
anulării, revocării sau modificării unei hotărâri referitoare la aplicarea legislației vamale, luată de o autoritate judiciară sau de autoritățile vamale în exercitarea atribuțiilor jurisdicționale.
Articolul 23

(c) condițiile în care Comisia poate emite decizii care să solicite
statelor membre revocarea sau amendarea unei decizii referitoare la informațiile obligatorii s,i care conține informații obligatorii diferite de cele din alte decizii în aceeas,i materie,

sunt adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu
control menționată la articolul 184 alineatul (4).

(9) Măsurile destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament, completându-l, privind condițiile în care pot
fi emise alte decizii referitoare la informațiile obligatorii, sunt
adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 184 alineatul (4).

Secțiunea 5
Sancțiuni

Dreptul la o cale de atac
(1)
Orice persoană are dreptul de a introduce o cale de atac
împotriva deciziilor privind aplicarea legislației vamale, luate de
autoritățile vamale s,i care o privesc direct s,i individual.
Orice persoană care a solicitat o decizie autorităților vamale, dar
care nu a obținut o decizie referitor la această solicitare în termenul prevăzut la articolul 16 alineatul (2), are de asemenea
dreptul să introducă o cale de atac.
(2)
Dreptul la o cale de atac poate fi exercitat în cel puțin două
etape:
(a) în prima etapă, în fața autorităților vamale sau a unei autorități judiciare sau a unui alt organism desemnat în acest scop
de către statele membre;
(b) în etapa următoare, în fața unei instanțe superioare independente care poate fi o autoritate judiciară sau un organism specializat echivalent, conform dispozițiilor în vigoare în statele
membre.

Articolul 21
Aplicarea sancțiunilor

(3)
Calea de atac trebuie introdusă în statul membru în care
decizia a fost luată sau solicitată.

(1)
Fiecare stat membru prevede sancțiuni în caz de încălcare
a legislației vamale comunitare. Aceste sancțiuni sunt efective,
proporționate s,i cu efect de descurajare.

(4) Statele membre asigură faptul că procedura de atac permite
confirmarea sau rectificarea rapidă a deciziilor luate de către autoritățile vamale.
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Articolul 24
Suspendarea executării
(1)
Introducerea unei căi de atac nu are efect suspensiv de executare asupra deciziei contestate.
(2) Cu toate acestea, autoritățile vamale suspendă total sau parțial executarea unei astfel de decizii în cazul în care au motive
întemeiate de îndoială în privința conformității deciziei contestate
cu legislația vamală sau consideră că un prejudiciu ireparabil se
poate produce la adresa persoanei în cauză.
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Controalele fondate pe aceste informații s,i criterii sunt efectuate
fără a aduce atingere altor controale efectuate în conformitate cu
alineatele (1) s,i (2) sau cu alte dispoziții în vigoare.
(3)
Fără a aduce atingere alineatului (2) din prezentul articol,
Comisia adoptă, în conformitate cu procedura de reglementare
menționată la articolul 184 alineatul (2), măsuri de punere în aplicare care stabilesc:
(a) cadrul comun de gestionare a riscurilor;
(b) criteriile s,i domeniile de control prioritare comune;

(3)
În cazurile menționate la alineatul (2), în măsura în care o
decizie contestată are ca efect aplicarea de taxe la import sau la
export, suspendarea executării acestei decizii este condiționată de
constituirea unei garanții, cu excepția cazului în care se stabiles,te,
pe baza unei evaluări documentate, că această garanție ar fi de
natură să cauzeze debitorului dificultăți grave de ordin economic
sau social.

(c) reglementarea schimbului de informații în materie de risc s,i
de analiză a riscului între administrațiile vamale.

Comisia poate adopta, în conformitate cu procedura de reglementare prevăzută la articolul 184 alineatul (2), măsurile necesare
aplicării primului paragraf din prezentul alineat.

(1) În cazul în care anumite mărfuri fac obiectul altor controale
decât cele vamale, efectuate de către autorități competente altele
decât cele vamale, acestea din urmă, în strânsă cooperare cu celelalte autorități în cauză, fac eforturi astfel încât, în măsura posibilului, să efectueze aceste controale în acelas,i timp s,i loc cu
controalele vamale („ghis,eu unic”), autoritățile vamale având un
rol de coordonare în realizarea acestui lucru.

Secțiunea 7
Controlul mărfurilor

Articolul 25
Controalele vamale
(1) Autoritățile vamale pot efectua toate controalele vamale pe
care le consideră necesare.
Controalele vamale pot consta, în special, în examinarea mărfurilor, prelevarea de es,antioane, verificarea datelor furnizate în
declarație, precum s,i a existenței s,i autenticității documentelor,
verificarea conturilor s,i a altor registre ale operatorilor economici,
controlul mijloacelor de transport, inspecția bagajelor s,i a altor
mărfuri transportate de către persoane sau aflate asupra acestora
s,i efectuarea de anchete oficiale sau alte acțiuni similare.
(2)
Controalele vamale, altele decât verificările prin sondaj, se
bazează în principal pe analiza riscurilor, efectuată prin utilizarea
tehnicilor de prelucrare electronică a datelor, cu scopul de a identifica sau a evalua riscurile s,i de a elabora contramăsurile necesare, pe baza criteriilor stabilite la nivel național, comunitar s,i, în
măsura în care este posibil, internațional.
Statele membre, în colaborare cu Comisia, elaborează, întrețin s,i
utilizează un cadru comun de gestiune a riscurilor, fondat pe
schimbul de informații în materie de risc s,i de analiză a riscului
între administrațiile vamale, s,i stabilesc, inter alia, criterii de evaluare a riscurilor, măsuri de control s,i domenii de control prioritare comune.

Articolul 26
Cooperarea între autorități

(2) În cadrul controalelor prevăzute în prezenta secțiune, autoritățile vamale s,i alte autorități competente pot, dacă este necesar,
pentru a reduce la minimum riscurile s,i a lupta împotriva fraudelor, să facă schimb, atât între ele, cât s,i cu Comisia, de date primite în legătură cu intrarea, ies,irea, tranzitul, transferul,
antrepozitarea s,i destinația finală a mărfurilor, inclusiv traficul
pos,tal, care circulă între teritoriul vamal al Comunității s,i alte teritorii, respectiv în legătură cu prezența s,i circulația pe teritoriul
vamal a mărfurilor necomunitare s,i a celor plasate sub regimul de
destinație finală, s,i, de asemenea, referitoare la rezultatele controalelor efectuate. Autoritățile vamale s,i Comisia pot, de asemenea,
să schimbe aceste date în scopul asigurării unei aplicări uniforme
a legislației vamale comunitare.

Articolul 27
Controlul a posteriori
Autoritățile vamale pot, după acordarea liberului de vamă s,i pentru a se asigura de exactitudinea indicațiilor furnizate în declarația
vamală sau în declarația sumară, să verifice toate documentele s,i
datele care se raportează la operațiunile privind mărfurile în cauză
sau la alte operațiuni comerciale anterioare sau ulterioare implicând aceste mărfuri. Aceste autorități pot, de asemenea, să examineze aceste mărfuri s,i/sau să preleveze es,antioane, dacă este încă
posibil să se efectueze o asemenea verificare sau prelevare.
Aceste controale pot fi efectuate la sediul titularului mărfurilor sau
al reprezentantului său, al oricărei persoane legate direct sau indirect, cu titlu profesional, de aceste operațiuni, sau al oricărei persoane care dispune de aceste documente s,i date din motive
profesionale.
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Articolul 28

Secțiunea 8

Zboruri s,i traversări maritime intracomunitare

P ă s t r a r e a d o c u m e n t e l o r s, i a a l t o r
i n f o r m a ț i i ; r e d e v e n ț e s, i c o s t u r i

(1)
Controalele s,i formalitățile vamale se aplică bagajelor de
mână s,i de cabină ale persoanelor care efectuează fie un zbor
intracomunitar, fie o traversare maritimă intracomunitară, numai
în cazul în care aceste controale sau formalități sunt prevăzute de
legislația vamală.

(2)

Alineatul (1) se aplică fără a aduce atingere următoarelor:

(a) controalele de securitate s,i siguranță;
(b) controalele legate de interdicții sau restricții.

(3)
Comisia adoptă, în conformitate cu procedura de reglementare menționată la articolul 184 alineatul (2), măsuri de
punere în aplicare a prezentului articol, care definesc cazurile s,i
condițiile în care controalele s,i formalitățile în materie vamală se
pot aplica în privința:

(a) bagajelor de mână sau de cabină ale:

(i)

persoanelor care efectuează o cursă aeriană la bordul
unei aeronave venind dintr-un aeroport necomunitar s,i
care, după o escală într-un aeroport comunitar, îs,i continuă cursa spre un alt aeroport comunitar;

(ii) persoanelor care efectuează un zbor la bordul unei aeronave făcând escală într-un aeroport comunitar înainte de
a-s,i continua cursa spre un aeroport necomunitar;
(iii) persoanelor care utilizează un serviciu maritim furnizat
de aceeas,i navă s,i care comportă itinerarii succesive cu
punctul de plecare, de escală sau de destinație într-un
port necomunitar;

(iv) persoanelor care se află la bordul unei nave de agrement
sau al unei aeronave de turism sau de afaceri;

(b) bagajelor de mână sau de cabină care:

(i)
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sosesc într-un aeroport comunitar la bordul unei aeronave provenind dintr-un aeroport necomunitar s,i sunt
transbordate în acest aeroport comunitar pe o altă aeronavă care efectuează o cursă aeriană intracomunitară;

(ii) sunt îmbarcate într-un aeroport comunitar pe o aeronavă care efectuează o cursă intracomunitară cu scopul
de a fi transbordate într-un alt aeroport comunitar, pe o
aeronavă a cărei destinație este un aeroport necomunitar.

Articolul 29
Păstrarea documentelor s,i a altor informații
(1)
Persoana în cauză trebuie să păstreze, în scopul controalelor vamale, timp de trei ani calendaristici, documentele s,i informațiile menționate la articolul 9 alineatul (1), prin orice mijloace
care permit accesul autorităților vamale s,i care sunt acceptate de
către acestea din urmă.
În privința mărfurilor puse în liberă circulație în alte cazuri decât
cele menționate la al treilea paragraf sau a mărfurilor declarate
pentru export, acest termen curge de la sfârs,itul anului în care au
fost acceptate declarațiile de punere în liberă circulație sau de
export.
În cazul mărfurilor puse în liberă circulație fără taxe sau cu un
nivel redus al taxelor la import pe motivul destinației lor finale,
acest termen curge de la sfârs,itul anului în care ele încetează a se
mai afla sub supraveghere vamală.
În cazul mărfurilor plasate sub un alt regim vamal, acest termen
curge de la sfârs,itul anului în care regimul vamal respectiv s-a
încheiat.
(2)
Fără a aduce atingere dispozițiilor articolului 68 alineatul (4), în cazul în care, în urma unui control efectuat asupra unei
datorii vamale, rezultă necesitatea de a rectifica respectiva înscriere în evidența contabilă s,i persoana în cauză a fost informată în
acest sens, documentele s,i informațiile se păstrează timp de trei
ani după expirarea termenului prevăzut la alineatul (1) din prezentul articol.
În cazul în care a fost introdusă o cale de atac sau a fost inițiată o
procedură judiciară, documentele s,i informațiile trebuie păstrate
fie până la expirarea termenului prevăzut la alineatul (1) din
prezentul articol, fie până la încheierea procedurii, oricare dintre
acestea are loc mai târziu.

Articolul 30
Redevențe s,i costuri
(1)
Autoritățile vamale nu solicită redevențe pentru îndeplinirea controalelor vamale sau pentru orice alte acțiuni referitoare la
aplicarea legislației vamale în cursul programului oficial de lucru
al birourilor lor vamale competente.
Cu toate acestea, autoritățile vamale pot solicita plata unor redevențe sau recuperarea costurilor pentru prestarea de servicii speciale, cum ar fi:
(a) prezența, dacă este necesar acest lucru, a personalului vamal
în afara programului oficial de lucru al biroului vamal sau în
alte locuri decât birourile vamale;
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(b) analiza sau expertiza mărfurilor, respectiv cheltuielile pos,tale
pentru returnarea acestora solicitantului, în special în ceea ce
prives,te deciziile luate pe baza articolului 20 sau informațiile
furnizate pe baza articolului 8 alineatul (1);

TITLUL II
FACTORII PE BAZA CĂRORA SE APLICĂ TAXELE LA IMPORT
SAU LA EXPORT S,I ALTE MĂSURI CU PRIVIRE LA SCHIMBUL
DE MĂRFURI

(c) examinarea sau prelevarea de es,antioane de mărfuri în scopul
verificării sau distrugerea mărfurilor, în cazul în care implică
alte costuri decât cele legate de utilizarea personalului vamal;
(d) măsuri excepționale de control, în cazul în care acestea se
dovedesc a fi necesare din cauza naturii mărfurilor sau a riscului potențial.

4.6.2008

CAPITOLUL 1

Tariful Vamal Comun s,i clasificarea tarifară a mărfurilor

Articolul 33
(2) Măsurile destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament, completându-l, s,i care stabilesc măsuri de
punere în aplicare a alineatului (1) al doilea paragraf sunt adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control
menționată la articolul 184 alineatul (4).
CAPITOLUL 3

Conversii monetare s,i termene

Tariful Vamal Comun
(1)
Taxele la import s,i la export datorate se bazează pe Tariful
Vamal Comun.
Celelalte măsuri prevăzute de dispozițiile comunitare specifice în
materie de schimburi comerciale cu mărfuri se aplică, după caz,
în conformitate cu clasificarea tarifară a acelor mărfuri.

Articolul 31
Conversii monetare
(1) Autoritățile competente publică s,i/sau pun la dispoziție pe
Internet cursul de schimb aplicabil, în cazul în care o conversie
monetară este necesară pentru unul dintre motivele următoare:
(a) elementele care servesc la determinarea valorii în vamă a unor
mărfuri sunt exprimate într-o altă monedă decât cea a statului membru în care se determină valoarea în vamă;
(b) contravaloarea monedei euro în monede naționale este necesară pentru determinarea încadrării tarifare a mărfurilor s,i a
valorii taxelor la import s,i la export, inclusiv a pragurilor de
valoare în Tariful Vamal Comunitar.
(2)
În cazul în care o conversie monetară este necesară pentru
alte motive decât cele menționate la alineatul (1), contravaloarea
monedei euro în monede naționale care trebuie aplicată în cadrul
legislației vamale este fixată cel puțin o dată pe an.
(3)
Comisia adoptă, în conformitate cu procedura de reglementare menționată la articolul 184 alineatul (2), măsurile de
punere în aplicare a prezentului articol.
Articolul 32
Termene
(1) În cazul în care legislația vamală prevede o perioadă, o dată
sau un termen, astfel de perioade nu pot fi prelungite sau reduse,
iar astfel de date sau termene nu se amână s,i nu se anticipează,
dacă nu există dispoziții speciale în reglementările respective.
(2)
Se aplică normele aplicabile perioadelor, datelor s,i termenelor prevăzute în Regulamentul (CEE, Euratom) nr. 1182/71 al
Consiliului din 3 iunie 1971 privind stabilirea regulilor care se
aplică termenelor, datelor s,i expirării termenelor (1), cu excepția
cazului în care se prevede altfel în legislația vamală comunitară.
(1) JO L 124, 8.6.1971, p. 1.

(2)

Tariful Vamal Comun cuprinde:

(a) Nomenclatura Combinată a mărfurilor, astfel cum este stabilită în Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului din
23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară s,i statistică s,i
Tariful Vamal Comun (2);
(b) orice altă nomenclatură care se bazează parțial sau integral pe
Nomenclatura Combinată sau care adaugă alte subdiviziuni
la aceasta s,i care este stabilită prin dispoziții comunitare care
reglementează domenii specifice în vederea aplicării măsurilor tarifare referitoare la schimburile cu mărfuri;
(c) taxele vamale convenționale sau autonome normale aplicabile mărfurilor cuprinse în Nomenclatura Combinată;
(d) măsurile tarifare preferențiale cuprinse în acordurile pe care
Comunitatea le-a încheiat cu anumite țări, teritorii sau grupuri de țări sau de teritorii din afara spațiului vamal
comunitar;
(e) măsurile tarifare preferențiale adoptate de către Comunitate
în mod unilateral, față de anumite țări sau teritorii sau grupuri de țări sau de teritorii din afara spațiului vamal
comunitar;
(f) măsurile autonome care prevăd reducerea sau exonerarea de
taxe vamale aferente anumitor mărfuri;
(g) regimurile tarifare preferențiale definite pentru anumite mărfuri datorită naturii sau destinației lor finale în cadrul măsurilor menționate la literele (c)-(f) sau (h);
(2) JO L 256, 7.9.1987, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin
Regulamentul (CE) nr. 275/2008 (JO L 85, 27.3.2008, p. 3).
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(h) alte măsuri tarifare prevăzute de legislația agricolă sau comercială sau de alte dispoziții comunitare.
(3)
În cazul în care mărfurile în cauză îndeplinesc condițiile
incluse în măsurile definite la alineatul (2) literele (d)-(g), aceste
dispoziții se aplică, la cererea declarantului, în locul celor prevăzute la litera (c) din acelas,i alineat. O astfel de cerere se poate face
în mod retroactiv, cu condiția ca termenele s,i condițiile fixate în
măsura relevantă sau în cod să fie respectate.
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(b) alte măsuri decât cele tarifare, instituite prin dispoziții comunitare definite în domenii specifice care au legătură cu schimburile comerciale cu mărfuri;
(c) alte măsuri comunitare privind originea mărfurilor.

Articolul 36
Dobândirea originii

(4)
În cazul în care aplicarea măsurilor menționate la alineatul (2) literele (d)-(g) sau exonerarea de la măsurile menționate la
litera (h) din acelas,i alineat este limitată la un anumit volum de
importuri sau exporturi, această aplicare sau exonerare încetează,
în cazul contingentelor tarifare, odată ce limita prevăzută a volumului de importuri sau exporturi este atinsă.

(1)
Mărfurile obținute în întregime într-o singură țară sau teritoriu sunt considerate ca fiind originare din acea țară sau acel
teritoriu.

În cazul plafoanelor tarifare, aplicarea măsurilor respective încetează în virtutea unui act juridic al Comunității.

(2)
Mărfurile în producerea cărora intervin mai multe țări sau
teritorii sunt considerate ca fiind originare din acea țară sau acel
teritoriu în care au fost supuse ultimei transformări substanțiale.

(5)
Comisia adoptă, în conformitate cu procedura de gestionare menționată la articolul 184 alineatul (3), măsurile de punere
în aplicare a alineatelor (1) s,i (4) din prezentul articol.

Articolul 37
Dovada originii

Articolul 34
Clasificarea tarifară a mărfurilor
(1) În sensul aplicării Tarifului Vamal Comun, „clasificarea tarifară” a mărfurilor reprezintă identificarea unei subpoziții sau a
altei subdiviziuni a Nomenclaturii Combinate în care mărfurile
trebuie încadrate.
(2) În sensul aplicării de măsuri netarifare, „clasificarea tarifară”
a mărfurilor reprezintă identificarea unei subpoziții sau a altei
subdiviziuni a Nomenclaturii Combinate sau a unei alte nomenclaturi stabilite prin dispoziții comunitare s,i care are la bază total
sau parțial Nomenclatura Combinată sau adăugându-i eventual
alte subdiviziuni în care mărfurile trebuie încadrate.
(3)
Subpoziția sau o altă subdiviziune determinată conform
alineatelor (1) s,i (2) este utilizată pentru aplicarea măsurilor anexate respectivei subpoziții.
CAPITOLUL 2

Originea mărfurilor

(1)
În cazul în care originea este indicată în declarația vamală
în conformitate cu legislația vamală, autoritățile vamale pot să îi
solicite declarantului să dovedească originea mărfurilor.
(2)
În cazul în care dovada originii este furnizată în conformitate cu legislația vamală sau cu alte dispoziții comunitare specifice, autoritățile vamale pot, în cazul unor îndoieli justificate, să
solicite toate elementele justificative suplimentare necesare pentru a se asigura că indicația de origine respectă normele stabilite
de legislația comunitară aplicabilă.
(3)
Un document dovedind originea poate fi eliberat în Comunitate în cazul în care este necesar în schimburile comerciale.

Articolul 38
Măsuri de punere în aplicare
Comisia adoptă, în conformitate cu procedura de reglementare
menționată la articolul 184 alineatul (2), măsurile de punere în
aplicare a articolelor 36 s,i 37.

Secțiunea 1
Origine nepreferențială

Secțiunea 2
Origine preferențială

Articolul 35
Domeniul de aplicare

Articolul 39

Articolele 36, 37 s,i 38 stabilesc norme pentru determinarea originii nepreferențiale a mărfurilor în vederea aplicării
următoarelor:

Originea preferențială a mărfurilor

(a) Tariful Vamal Comun, cu excepția măsurilor menționate la
articolul 33 alineatul (2) literele (d) s,i (e);

(1)
Pentru a beneficia de măsurile menționate la articolul 33
alineatul (2) litera (d) sau (e) sau de măsuri preferențiale netarifare, mărfurile respectă normele privind originea preferențială
menționate la alineatele (2)-(5) din prezentul articol.
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(2)
Pentru mărfurile care beneficiază de măsuri preferențiale
definite în acordurile încheiate între Comunitate s,i anumite țări
sau teritorii sau grupuri de țări sau de teritorii situate în afara teritoriului vamal comunitar, normele privind originea preferențială
sunt stabilite în acordurile respective.
(3)
Pentru mărfurile care beneficiază de măsuri preferențiale
adoptate în mod unilateral de către Comunitate privind anumite
țări sau teritorii sau grupuri de țări sau de teritorii din afara teritoriului vamal comunitar, altele decât cele menționate la alineatul (5), Comisia adoptă, în conformitate cu procedura de
reglementare menționată la articolul 184 alineatul (2), măsuri care
stabilesc normele cu privire la originea preferențială.
(4)
Pentru mărfurile care beneficiază de măsuri preferențiale
aplicabile în comerțul între teritoriul vamal al Comunității s,i
Ceuta s,i Melilla, cuprinse în Protocolul 2 la Actul de aderare din
1985, normele cu privire la originea preferențială sunt adoptate
în conformitate cu articolul 9 din respectivul protocol.
(5)
Pentru mărfurile care beneficiază de măsuri preferențiale
cuprinse în mecanismele preferențiale în favoarea țărilor s,i teritoriilor de peste mări asociate Comunității, normele privind originea preferențială sunt adoptate în conformitate cu articolul 187
din tratat.
(6)
Comisia adoptă, în conformitate cu procedura de reglementare menționată la articolul 184 alineatul (2), măsurile de
punere în aplicare a normelor menționate la alineatele (2)-(5) din
prezentul articol.
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(3)
Valoarea de tranzacție se aplică numai când sunt îndeplinite următoarele condiții:
(a) nu există restricții privind cedarea sau utilizarea mărfurilor de
către cumpărător, oricare altele decât cele care:
(i)

sunt impuse sau solicitate prin lege sau de către autoritățile publice din Comunitate;

(ii) limitează zonele geografice în care mărfurile pot fi
revândute;
(iii) nu afectează în mod substanțial valoarea în vamă a
mărfurilor;
(b) vânzarea sau prețul nu face obiectul condițiilor sau motivelor pentru care valoarea nu se poate determina în raport cu
mărfurile de evaluat;
(c) nicio parte a profitului din nicio revânzare ulterioară, cedare
sau utilizare a mărfurilor de către cumpărător nu revine direct
sau indirect vânzătorului, decât în cazul în care se poate efectua o ajustare adecvată în conformitate cu măsurile adoptate
în temeiul articolului 43;
(d) nu există nicio legătură între cumpărător s,i vânzător sau relația existentă între ei nu influențează prețul.
Articolul 42
Metode secundare de determinare a valorii în vamă

CAPITOLUL 3

Valoarea în vamă a mărfurilor

Articolul 40
Domeniul de aplicare
În scopul aplicării Tarifului Vamal Comun s,i a măsurilor netarifare stabilite prin dispoziții comunitare în domenii specifice referitoare la schimbul de mărfuri, valoarea în vamă a mărfurilor se
determină în conformitate cu articolele 41-43.

Articolul 41
Metoda de determinare a valorii în vamă bazată pe
valoarea de tranzacție
(1) Baza inițială pentru valoarea în vamă a mărfurilor este
valoarea de tranzacționare, adică prețul efectiv plătit sau de plătit
pentru mărfuri atunci când sunt vândute pentru export pe teritoriul vamal al Comunității, ajustat, dacă este cazul, în conformitate
cu măsurile adoptate în temeiul articolului 43.
(2) Prețul efectiv plătit sau de plătit este plata totală efectuată
sau de efectuat de către cumpărător vânzătorului sau de către
cumpărător unui terț în beneficiul vânzătorului pentru mărfurile
importate s,i cuprinde toate plățile efectuate sau de efectuat, drept
condiție a vânzării mărfurilor importate.

(1)
În cazul în care valoarea în vamă a mărfurilor nu poate fi
determinată prin aplicarea articolului 41, se trece în mod succesiv de la litera (a) la litera (d) din alineatul (2) din prezentul articol,
până în momentul în care dispozițiile primeia dintre literele respective permit determinarea acesteia.
Ordinea în care se aplică dispozițiile de la literele (c) s,i (d) se
inversează la cererea declarantului.
(2)
Valoarea în vamă determinată prin aplicarea alineatului (1)
este:
(a) valoarea de tranzacție a mărfurilor identice vândute pentru
export în teritoriul vamal al Comunității s,i exportate în acelas,i
sau aproximativ acelas,i moment ca mărfurile care se
evaluează;
(b) valoarea de tranzacție a mărfurilor similare vândute pentru
export în teritoriul vamal al Comunității s,i exportate în acelas,i
sau aproximativ acelas,i moment ca mărfurile care se
evaluează;
(c) valoarea bazată pe prețul unitar care corespunde vânzărilor
pe teritoriul vamal al Comunității de mărfuri importate sau
de mărfuri identice sau similare importate, totalizând cantitatea cea mai mare, către persoane care nu au legătură cu
vânzătorii;
(d) valoarea calculată.
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(3)
În cazul în care valoarea în vamă nu poate fi determinată
prin aplicarea alineatului (1), aceasta se determină pe baza datelor
disponibile pe teritoriul vamal al Comunității, prin mijloace rezonabile compatibile cu principiile s,i dispozițiile generale
următoare:
(a) acordul referitor la punerea în aplicare a articolului VII din
Acordul General pentru Tarife s,i Comerț;
(b) articolul VII din Acordul General pentru Tarife s,i Comerț;
(c) prezentul capitol.
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(3)
Declarantul este debitorul. În caz de reprezentare indirectă,
persoana în numele căreia se face declarația vamală este, de asemenea, debitor.
În cazul în care declarația vamală pentru unul dintre regimurile
menționate la alineatul (1) este întocmită pe baza unor informații
din care rezultă că taxele la import nu trebuie percepute în totalitate sau în parte, persoana care a furnizat datele necesare întocmirii declarației s,i care s,tia sau trebuia în mod rezonabil să s,tie că
aceste date sunt false este, de asemenea, debitor.

Articolul 45
Articolul 43

Dispoziții speciale referitoare la mărfurile care nu au
calitatea de mărfuri originare

Măsuri de punere în aplicare
Comisia adoptă, în conformitate cu procedura de reglementare
menționată la articolul 184 alineatul (2), măsuri care stabilesc:
(a) elementele care, în scopul determinării valorii în vamă, trebuie să fie adăugate la prețul efectiv plătit sau de plătit, sau
care pot fi excluse;
(b) elementele care trebuie folosite în determinarea valorii
calculate;
(c) metoda de determinare a valorii în vamă în cazuri speciale s,i
pentru mărfuri care creează o datorie vamală după utilizarea
unui regim special;
(d) orice alte condiții, dispoziții s,i norme necesare pentru aplicarea articolelor 41 s,i 42.
TITLUL III
DATORII VAMALE S,I GARANȚII

(1)
În cazul în care o interdicție de rambursare sau de exonerare de taxe la import se aplică mărfurilor care nu sunt originare
folosite la fabricarea produselor pentru care dovada de origine
este eliberată sau întocmită în cadrul unui regim preferențial instituit între Comunitate s,i anumite țări sau teritorii din afara teritoriului vamal al Comunității sau între Comunitate s,i grupuri de
astfel de țări sau teritorii, ia nas,tere o datorie vamală la import
pentru aceste mărfuri care nu sunt originare, prin acceptarea notificării de reexport privind produsele în cauză.
(2)
În cazul în care ia nas,tere o datorie vamală în temeiul alineatului (1), cuantumul taxelor la import corespunzătoare se
determină în aceleas,i condiții ca în cazul unei datorii vamale rezultate din acceptarea, la aceeas,i dată, a declarației vamale de
punere în liberă circulație a mărfurilor care nu sunt originare folosite pentru fabricarea produselor în cauză, pentru a încheia
regimul de perfecționare activă.
(3)
Articolul 44 alineatele (2) s,i (3) se aplică mutatis mutandis.
Cu toate acestea, în cazul menționat în articolul 179 privind mărfurile necomunitare, persoana care depune notificarea de reexport
este debitor. În caz de reprezentare indirectă, persoana în contul
căreia se depune notificarea este, de asemenea, debitor.

CAPITOLUL 1

Nas,terea datoriei vamale

Articolul 46
Datoria vamală care ia nas,tere prin nerespectare

Secțiunea 1
Datoria vamală la import
Articolul 44

(1)
În cazul mărfurilor supuse unor taxe la import, o datorie
vamală ia nas,tere la import, în cazul nerespectării uneia dintre
următoarele:

(1)
O datorie vamală la import ia nas,tere în urma plasării mărfurilor necomunitare supuse taxelor la import sub unul dintre
următoarele regimuri vamale:

(a) o obligație stabilită în legislația vamală cu privire la introducerea mărfurilor necomunitare pe teritoriul vamal al
Comunității, la ridicarea lor de sub supravegherea vamală sau
la circulația, perfecționarea, antrepozitarea, admiterea temporară, utilizarea sau punerea la dispoziție a acestor mărfuri
pe acest teritoriu;

(a) punerea în liberă circulație, inclusiv în temeiul regimului de
destinație finală;

(b) o obligație stabilită în legislația vamală cu privire la destinația finală a mărfurilor pe teritoriul vamal al Comunității;

(b) admiterea temporară cu exonerarea parțială de taxe la import.

(c) o condiție care reglementează plasarea mărfurilor necomunitare sub un regim vamal sau acordarea, datorită destinației
finale a mărfurilor, a unei exonerări de taxe sau a unei reduceri a taxelor la import.

Punerea în liberă circulație s,i admiterea temporară

(2)
Datoria vamală ia nas,tere în momentul acceptării declarației vamale.
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Momentul în care ia nas,tere datoria vamală este:

(a) fie momentul în care obligația a cărei neîndeplinire duce la
nas,terea datoriei vamale nu este îndeplinită sau încetează a fi
îndeplinită;
(b) fie momentul în care se acceptă o declarație vamală pentru
plasarea mărfurilor sub un regim vamal, în cazul în care se
constată ulterior că una dintre condițiile fixate pentru plasarea acestor mărfuri sub acest regim sau pentru acordarea unei
exonerări de taxe sau a unei reduceri a taxelor la import în
baza destinației finale a mărfurilor nu a fost de fapt
îndeplinită.

Primul paragraf se aplică mutatis mutandis în cazul în care o datorie vamală ia nas,tere datorită des,eurilor s,i resturilor rezultate din
distrugerea unor asemenea mărfuri.
(2)
În cazul în care, în conformitate cu articolul 46 alineatul (1), ia nas,tere o datorie vamală pentru mărfuri plasate sub
regimul de admitere temporară cu exonerare parțială de taxe la
import, cuantumul taxelor la import achitat cu titlul de exonerare
parțială se scade din cuantumul taxelor la import corespunzător
datoriei vamale.
Secțiunea 2
Datoria vamală la export

(3) În cazurile menționate la alineatul (1) literele (a) s,i (b), debitorul este:
(a) orice persoană căreia i se solicită îndeplinirea obligațiilor în
cauză;
(b) orice persoană care cunos,tea sau care trebuia în mod rezonabil să cunoască faptul că o obligație prevăzută de legislația
vamală nu a fost îndeplinită sau care a acționat în numele
persoanei care trebuia să îndeplinească obligația sau care a
participat la acțiunea având ca rezultat neîndeplinirea
obligației;
(c) orice persoană care a dobândit sau a avut în posesie mărfurile în cauză s,i care cunos,tea sau trebuia în mod rezonabil să
cunoască, în momentul în care a dobândit sau a primit mărfurile, faptul că una dintre obligațiile prevăzute în legislația
vamală nu a fost îndeplinită.
(4)
În cazurile menționate la alineatul (1) litera (c), debitorul
este persoana care are obligația de a respecta condițiile care reglementează plasarea sub un regim vamal sau pentru întocmirea
declarației privind mărfurile în cauză sub acest regim sau pentru
a beneficia de acordarea unei exonerări de taxe sau a unei reduceri a taxelor la import datorită destinației finale a mărfurilor.
În cazul în care se întocmes,te o declarație vamală pentru unul dintre regimurile menționate la alineatul (1) sau în cazul în care eventualele informații solicitate în temeiul legislației vamale asupra
condițiilor fixate pentru plasarea sub un regim vamal sunt furnizate autorităților vamale, ceea ce determină ca toate sau o parte
din taxele la import să nu fie percepute, persoana care a furnizat
datele necesare pentru întocmirea declarației, cunoscând sau trebuind în mod rezonabil să cunoască faptul că datele erau false,
este, de asemenea, debitor.

Articolul 47
Deducerea valorii taxelor la import deja plătite
(1)
În cazul în care, în temeiul articolului 46 alineatul (1), ia
nas,tere o datorie vamală pentru mărfuri puse în liberă circulație
cu reducerea taxelor la import datorită destinației lor finale, cuantumul taxelor la import plătit la punerea lor în liberă circulație se
scade din cuantumul taxelor la import corespunzător datoriei
vamale.
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Articolul 48
Exportul s,i perfecționarea pasivă
(1)
O datorie vamală la export ia nas,tere prin plasarea mărfurilor supuse unor taxe la export sub regimul de export sau de perfecționare pasivă.
(2)
Datoria vamală ia nas,tere în momentul acceptării declarației vamale.
(3)
Declarantul este debitorul. În caz de reprezentare indirectă,
persoana în contul căreia se face declarația vamală este, de asemenea, debitor.
În cazul în care o declarație vamală este întocmită pe baza unor
informații din care rezultă că taxele la export nu trebuie percepute în totalitate sau în parte, persoana care a furnizat datele necesare întocmirii declarației s,i care cunos,tea sau trebuia în mod
rezonabil să cunoască faptul că aceste date sunt false este, de asemenea, debitor.
Articolul 49
Datoria vamală care ia nas,tere prin nerespectare
(1)
În cazul în care mărfurile sunt supuse unor taxe la export,
o datorie vamală ia nas,tere la export în cazul nerespectării uneia
dintre următoarele:
(a) o obligație stabilită în legislația vamală aplicabilă la ies,irea
mărfurilor;
(b) condițiile în temeiul cărora s-a permis ies,irea mărfurilor de pe
teritoriul vamal al Comunității cu exonerare totală sau parțială de taxe la export.
(2)

Momentul în care ia nas,tere o datorie vamală este:

(a) fie momentul în care mărfurile părăsesc efectiv teritoriul
vamal al Comunității fără declarație vamală;
(b) fie momentul în care mărfurile ajung la o altă destinație decât
cea care le-a permis ies,irea de pe teritoriul vamal al Comunității cu exonerare totală sau parțială de taxe la export;
(c) fie, în lipsa posibilității pentru autoritățile vamale de a determina momentul menționat la litera (b), momentul în care
expiră termenul fixat pentru producerea dovezii care atestă
îndeplinirea condițiilor care fac posibilă această exonerare.
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(3)
În cazurile menționate la alineatul (1) litera (a), debitorul
este:
(a) orice persoană căreia i se solicită îndeplinirea condițiilor
aferente;
(b) orice persoană care cunos,tea sau care trebuia în mod rezonabil să cunoască faptul că o obligație prevăzută în legislația
vamală nu a fost îndeplinită sau care a acționat în numele
persoanei care trebuia să îndeplinească obligația;
(c) orice persoană care a participat la acțiunea având ca rezultat
neîndeplinirea obligației s,i care cunos,tea sau trebuia în mod
rezonabil să cunoască faptul că declarația vamală nu a fost
depusă, des,i ar fi trebuit să fie depusă.
(4)
În cazurile menționate la alineatul (1) litera (b), debitorul
este orice persoană care are obligația de a respecta acele condiții
care au permis ies,irea mărfurilor de pe teritoriul vamal al Comunității cu exonerare totală sau parțială de taxe la export.
Secțiunea 3
Dispoziții comune privind datoriile vamale
c a r e a u l u a t n a s, t e r e l a i m p o r t s, i l a e x p o r t
Articolul 50
Interdicții s,i restricții
(1)
Datoria vamală la import sau la export ia nas,tere chiar s,i în
cazul în care se referă la mărfurile care fac obiectul măsurilor de
interdicție sau de restricție la import sau la export, indiferent de
natura acestora.
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(2)
În cazul în care nu este posibilă stabilirea cu exactitate a
momentului în care ia nas,tere datoria vamală, acest moment este
considerat ca fiind cel în care autoritățile constată că mărfurile se
află într-o situație în care a luat nas,tere o datorie vamală.

Cu toate acestea, în cazul în care informațiile de care dispun autoritățile vamale le permit să constate că datoria vamală a luat
nas,tere într-un moment anterior celui în care s-a ajuns la această
constatare, datoria vamală este considerată a fi luat nas,tere în
momentul cel mai îndepărtat în care existența datoriei vamale
rezultată din această situație poate fi stabilită.

Articolul 53
Norme specifice pentru calcularea cuantumului
taxelor la import

(1)
În cazul în care, pentru mărfurile plasate sub un regim
vamal, cheltuielile au fost suportate pe teritoriul vamal al Comunității în urma antrepozitării sau a executării unor manipulări
uzuale, aceste cheltuieli sau cres,terea cuantumului acestora nu
sunt luate în considerare în calculul taxelor datorate la import, în
cazul în care declarantul poate să furnizeze elemente justificative
suficiente în acest sens.

Cu toate acestea, valoarea în vamă, natura s,i originea mărfurilor
necomunitare utilizate în aceste operații sunt luate în considerare
pentru calcularea cuantumului taxelor la import.

(2)
Cu toate acestea, nu ia nas,tere nicio datorie vamală în
următoarele cazuri:
(a) introducerea ilegală de monedă falsă pe teritoriul vamal al
Comunității;
(b) introducerea pe teritoriul vamal al Comunității de stupefiante
s,i de substanțe psihotrope, în cazul în care această introducere nu este supravegheată strict de către autoritățile competente în vederea utilizării în scopuri medicale sau s,tiințifice.
(3) În scopul aplicării sancțiunilor prevăzute pentru infracțiunile vamale, datoria vamală este considerată că a luat nas,tere în
cazul în care legislația unui stat membru prevede că taxele vamale
sau existența unei datorii vamale servesc drept bază pentru determinarea sancțiunilor.
Articolul 51

(2)
În cazul în care o clasificare tarifară plasată sub un anumit
regim este modificată în urma executării unei manipulări uzuale
pe teritoriul vamal al Comunității, clasificarea tarifară inițială a
mărfurilor plasate sub regim se aplică la cererea declarantului.

(3)
În cazul în care ia nas,tere o datorie vamală pentru produsele compensatoare rezultate dintr-o operațiune de perfecționare activă, valoarea taxelor la import corespunzătoare acestei
datorii se determină, la cererea declarantului, pe baza clasificării
tarifare, a valorii în vamă, a cantității, a naturii s,i a originii mărfurilor plasate sub regimul de perfecționare activă în momentul
acceptării declarației vamale privind aceste mărfuri.

Norme generale pentru calcularea cuantumului taxelor la
import sau la export

(4)
În cazul în care legislația vamală prevede un tratament tarifar favorabil, o reducere sau o exonerare totală sau parțială de taxe
la import sau la export, în temeiul articolului 33 alineatul (2) literele (d)-(g), al articolelor 130-133 sau al articolelor 171-174 sau
în temeiul Regulamentului (CEE) nr. 918/83 al Consiliului din
28 martie 1983 privind instituirea unui regim comunitar de scutiri de drepturi vamale (1), acest tratament favorabil, această reducere sau exonerare se aplică, de asemenea, în cazul în care a luat
nas,tere o datorie vamală, în temeiul articolului 46 sau 49 din
prezentul regulament, cu condiția ca neîndeplinirea obligațiilor
care sunt la originea apariției datoriei vamale să nu constituie o
tentativă de fraudă.

(1) Cuantumul taxelor la import sau la export se stabiles,te pe
baza normelor de calcul al taxelor aplicabile mărfurilor în cauză
în momentul în care ia nas,tere datoria vamală aferentă acestora.

(1) JO L 105, 23.4.1983, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin
Regulamentul (CE) nr. 274/2008 (JO L 85, 27.3.2008, p. 1).

Pluralitate de debitori
În cazul în care mai multe persoane sunt responsabile pentru
plata valorii unor taxe la import sau de export corespunzătoare
unei datorii vamale, acestea răspund în mod solidar pentru achitarea sumei integrale a respectivei datorii.
Articolul 52
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Articolul 54

CAPITOLUL 2

Măsuri de punere în aplicare

Garanția pentru o datorie vamală existentă sau potențială

Măsurile destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament, completându-l, prin care se stabilesc următoarele:

Articolul 56
Dispoziții generale

(a) normele pentru calcularea cuantumului taxelor la import sau
la export aplicabile mărfurilor;
(b) alte norme specifice aplicabile regimurilor speciale;
(c) derogări de la articolele 52 s,i 53, în special pentru a evita eludarea măsurilor tarifare menționate la articolul 33 alineatul (2) litera (h),
sunt adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu
control menționată la articolul 184 alineatul (4).

Articolul 55
Locul nas,terii datoriei vamale
(1)
Datoria vamală se nas,te în locul unde este depusă declarația vamală sau notificarea de reexport prevăzută la articolele 44,
45 s,i 48 sau declarația suplimentară prevăzută la articolul 110
alineatul (3).
În toate celelalte cazuri, datoria vamală ia nas,tere în locul unde se
produc faptele care sunt la originea acestei datorii.
În cazul în care nu este posibilă determinarea acestui loc, datoria
vamală ia nas,tere în locul unde autoritățile vamale constată că
mărfurile se află într-o situație care generează o datorie vamală.
(2)
În cazul în care mărfurile au fost plasate sub un regim
vamal care nu a fost încheiat, respectiv locul nu poate fi stabilit,
în conformitate cu alineatul (1) paragrafele al doilea s,i al treilea,
într-un termen dat, datoria vamală ia nas,tere în locul unde mărfurile au fost fie plasate sub regimul în cauză, fie introduse pe teritoriul vamal al Comunității sub acest regim.
Măsurile destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament, completându-l, s,i care stabilesc termenul menționat la primul paragraf din prezentul alineat sunt adoptate în
conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 184 alineatul (4).
(3)
În cazul în care informațiile de care dispun autoritățile
vamale le permit acestora să constate că datoria vamală s-a putut
nas,te în mai multe locuri, se consideră că respectiva datorie a luat
nas,tere în acel loc în care a fost constatată inițial.
(4)
În cazul în care o autoritate vamală stabiles,te că a luat
nas,tere o datorie vamală în temeiul articolului 46 sau 49 într-un
alt stat membru s,i că valoarea taxelor la import sau la export
corespunzătoare acestei datorii este inferioară sumei de
10 000 EUR, se consideră că datoria vamală în cauză a luat nas,tere
în statul membru în care s-a efectuat constatarea.

(1)
În cazul în care nu există dispoziții contrare, prezentul
capitol defines,te normele aplicabile garanțiilor pentru datoriile
vamale existente s,i datoriile vamale susceptibile de a lua nas,tere.
(2) Autoritățile vamale pot solicita constituirea unei garanții în
vederea asigurării plății valorii taxelor la import sau la export
corespunzătoare unei datorii vamale. În cazul în care dispozițiile
relevante prevăd acest lucru, garanția solicitată poate să acopere
alte taxe prevăzute de alte dispoziții relevante.
(3) În cazul în care autoritățile vamale solicită constituirea unei
garanții, această garanție este furnizată de către debitor sau de
către persoana care poate deveni debitor. Autoritățile vamale pot,
de asemenea, să accepte ca garanția să fie constituită de o altă persoană decât cea de la care este solicitată.
(4)
Fără a aduce atingere articolului 64, autoritățile vamale pot
solicita constituirea unei singure garanții pentru mărfuri specifice
sau o declarație specifică.
Garanția constituită pentru o declarație specifică se aplică valorii
taxelor la import sau la export corespunzătoare datoriei vamale s,i
altor taxe în legătură cu toate mărfurile acoperite de această declarație sau puse în liberă circulație pe baza acestei declarații, indiferent dacă această declarație este sau nu corectă.
În cazul în care garanția nu a fost eliberată, aceasta poate fi, de
asemenea, utilizată, în limitele valorii garantate, pentru a se recupera valorile taxelor la import sau la export s,i alte taxe de plătit
ca urmare a controalelor a posteriori.
(5) La cererea persoanei menționate la alineatul (3) din prezentul articol, autoritățile vamale pot, conform articolului 62 alineatele (1) s,i (2), să permită ca o garanție globală să fie constituită
pentru acoperirea valorii taxelor la import sau la export corespunzătoare datoriei vamale în legătură cu două sau mai multe operațiuni, declarații sau regimuri vamale.
(6)
Nu se solicită nicio garanție din partea statelor sau a autorităților regionale sau locale s,i nici din partea altor organisme de
drept public pentru activitățile sau operațiunile îndeplinite în calitate de autorități publice.
(7)
Autoritățile vamale pot dispensa de obligația de constituire
a unei garanții în cazul în care cuantumul taxelor la import sau la
export de garantat nu depăs,es,te pragul statistic fixat pentru declarații conform articolului 12 din Regulamentul (CE) nr. 1172/95
al Consiliului din 22 mai 1995 privind statisticile referitoare la
schimbul de mărfuri între Comunitate s,i statele membre, pe de o
parte, s,i statele terțe, pe de altă parte (1).
(1) JO L 118, 25.5.1995, p. 10. Regulament modificat ultima dată prin
Regulamentul (CE) nr. 1882/2003.

4.6.2008

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

RO

(8)
O garanție acceptată sau autorizată de către autoritățile
vamale este valabilă pe întregul teritoriu vamal comunitar, în
scopul pentru care a fost eliberată.
(9) Măsurile destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament, completându-l, prin care se stabilesc
următoarele:

Măsurile destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament, completându-l, în vederea stabilirii cazurilor în
care garanția este facultativă, sunt adoptate în conformitate cu
procedura de reglementare cu control menționată la articolul 184
alineatul (4).

Articolul 59
Constituirea unei garanții

— condițiile pentru punerea în aplicare a prezentului articol;
— alte cazuri decât cele menționate la alineatul (6), pentru care
nu se solicită garanții;
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(1)

Garanția poate fi constituită în următoarele forme:

— excepții la alineatul (8),

(a) fie prin depozit în numerar sau prin orice alt mijloc de plată
recunoscut de către autoritățile vamale ca echivalent al unui
depozit în numerar, efectuat în euro sau în moneda statului
membru în care garanția este solicitată;

sunt adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu
control menționată la articolul 184 alineatul (4).

(b) fie prin angajamentul unui garant;

Articolul 57
Garanții obligatorii
(1)
În cazul în care constituirea unei garanții este obligatorie s,i
sub rezerva dispozițiilor adoptate în aplicarea alineatului (3), autoritățile vamale fixează valoarea acestei garanții la un nivel egal cu
valoarea exactă a taxelor la import sau la export corespunzătoare
acestei datorii s,i a altor impuneri, în cazul în care această valoare
poate fi determinată cu certitudine în momentul în care garanția
este solicitată.
În cazul în care nu este posibilă determinarea valorii exacte,
garanția corespunde valorii celei mai ridicate, estimate de către
autoritățile vamale, a taxelor la import sau la export corespunzătoare datoriei vamale s,i a altor impuneri care au luat nas,tere sau
sunt susceptibile de a lua nas,tere.
(2)
Fără a aduce atingere articolului 62, în cazul unei garanții
globale constituite pentru valoarea taxelor la import sau la export
corespunzătoare datoriei vamale s,i altor impuneri a căror sumă
variază în timp, valoarea acestei garanții se fixează la un nivel care
să permită acoperirea în orice moment a valorii taxelor la import
sau la export corespunzătoare datoriei vamale s,i a altor impuneri.

(c) fie prin altă formă de garanție care asigură în mod echivalent
plata valorii taxelor la import sau la export corespunzătoare
datoriei vamale s,i a altor impuneri.
Măsurile destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament, completându-l, s,i care stabilesc formele de garanție menționate în prezentul alineat primul paragraf litera (c) sunt
adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 184 alineatul (4).
(2)
Se constituie o garanție sub forma unui depozit în numerar sau a unei plăți considerate a fi echivalentul unui depozit în
numerar, în conformitate cu dispozițiile în vigoare în statul membru în care garanția este solicitată.

Articolul 60
Alegerea garanției
Persoana căreia i se solicită furnizarea garanției poate alege liber
între formele de garanție prevăzute la articolul 59 alineatul (1).
Cu toate acestea, autoritățile vamale pot refuza acceptarea formei
de garanție alese în cazul în care aceasta este incompatibilă cu
buna funcționare a regimului vamal în cauză.

(3)
Comisia adoptă, în conformitate cu procedura de reglementare menționată la articolul 184 alineatul (2), măsurile de
punere în aplicare a alineatului (1) din prezentul articol.

Autoritățile vamale pot solicita ca forma de garanție aleasă să fie
menținută pe o perioadă determinată.

Articolul 58

Articolul 61

Garanții facultative

Garantul

În cazul în care constituirea unei garanții este facultativă, această
garanție este în orice caz solicitată de autoritățile vamale în
măsura în care acestea consideră că este posibil ca valoarea taxelor la import sau la export corespunzătoare datoriei vamale s,i a
altor impuneri să nu fie plătită în termenele prevăzute. Valoarea
garanției este fixată de către autoritățile vamale astfel încât să nu
depăs,ească nivelul prevăzut la articolul 57.

(1) Garantul menționat la articolul 59 alineatul (1) litera (b) trebuie să fie un terț stabilit pe teritoriul vamal al Comunității.
Garantul trebuie să fie autorizat de către autoritățile vamale care
solicită garanția, cu excepția cazului în care garantul este un
organism de creditare, o instituție financiară sau o companie de
asigurări, acreditate în Comunitate în conformitate cu dispozițiile
în vigoare.
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(2)
Garantul se angajează în scris să plătească valoarea garantată a valorii taxelor la import sau la export corespunzătoare datoriei vamale s,i a altor impuneri.
(3) Autoritățile vamale pot refuza acceptarea garantului sau a
tipului de garanție propus, în cazul în care consideră că unul dintre acestea nu prezintă siguranța că plata valorii taxelor la import
sau la export corespunzătoare datoriei vamale s,i a altor impuneri
se va face în termenele prevăzute.

4.6.2008

(b) interzicerea temporară de a utiliza o garanție globală cu
valoare redusă prevăzută la articolul 62 alineatul (2);
(c) cu titlu excepțional în circumstanțe speciale, interzicerea temporară de a utiliza o garanție globală pentru mărfurile identificate ca obiect al unor fraude pe scară largă în cadrul unei
garanții globale.

Articolul 64
Articolul 62

Garanții suplimentare sau de înlocuire

Garanția globală
(1)
Autorizarea menționată la articolul 56 alineatul (5) se
acordă numai persoanelor care îndeplinesc condițiile următoare:
(a) sunt stabilite pe teritoriul vamal al Comunității;

În cazul în care autoritățile vamale constată că garanția furnizată
nu asigură sau nu mai asigură în mod sigur sau complet plata
valorii taxelor la import sau la export corespunzătoare datoriei
vamale în termenele prevăzute, acestea solicită uneia dintre persoanele menționate la articolul 56 alineatul (3), la alegerea acesteia, fie furnizarea unei garanții suplimentare, fie înlocuirea
garanției inițiale cu o nouă garanție.

(b) au antecedente satisfăcătoare privind respectarea obligațiilor
vamale s,i fiscale;
Articolul 65
(c) folosesc în mod regulat regimurile vamale în cauză sau sunt
cunoscute de către autoritățile vamale ca având capacitatea
de îndeplinire a obligațiilor care le revin în raport cu aceste
regimuri.
(2)
În cazul în care o garanție globală urmează a fi constituită
pentru a acoperi datoriile vamale s,i alte impuneri susceptibile de
a lua nas,tere, un operator economic poate fi autorizat să furnizeze o garanție globală cu o valoare redusă sau să beneficieze de
o exonerare de garanție, cu condiția să îndeplinească următoarele
criterii:
(a) utilizarea unui sistem satisfăcător de gestionare a registrelor
comerciale s,i, dacă este cazul, de transport, care permit efectuarea adecvată a controalelor vamale;
(b) dovada solvabilității financiare.
(3)
Comisia adoptă, în conformitate cu procedura de reglementare menționată la articolul 184 alineatul (2), măsurile de
punere în aplicare a procedurii pentru acordarea de autorizații,
prevăzute la alineatele (1) s,i (2) din prezentul articol.

Eliberarea garanției
(1)
Autoritățile vamale eliberează garanția imediat după ce
datoria vamală pentru care a fost constituită sau după ce obligația
de plată a altor impuneri încetează sau nu este susceptibilă de a
lua nas,tere.
(2)
În cazul în care datoria vamală sau obligația de a plăti alte
impuneri încetează parțial sau este susceptibilă de a lua nas,tere
numai pentru o parte a valorii care a fost garantată, garanția constituită se eliberează într-o proporție corespunzătoare, la cererea
persoanei în cauză, cu excepția cazului în care valoarea în cauză
nu justifică o asemenea măsură.
(3)
Comisia poate adopta, în conformitate cu procedura de
reglementare menționată la articolul 184 alineatul (2), măsurile de
punere în aplicare a prezentului articol.

CAPITOLUL 3

Recuperarea s,i plata taxelor s,i rambursarea s,i remiterea
valorii taxelor la import s,i la export

Articolul 63
Dispoziții suplimentare privind utilizarea garanțiilor

Secțiunea 1

(1)
În cazurile în care o datorie vamală este susceptibilă să ia
nas,tere în cadrul regimurilor speciale, se aplică alineatele (2) s,i (3).

Determinarea valorii taxelor la import sau
l a e x p o r t , n o t i f i c a r e a d a t o r i e i v a m a l e s, i
înscrierea în evidența contabilă

(2)
Exonerarea de garanție acordată în conformitate cu articolul 62 alineatul (2) nu se aplică mărfurilor care sunt considerate a
prezenta riscuri mari de fraudă.

Articolul 66
Determinarea valorii taxelor la import sau la export

(3)
Comisia adoptă, în conformitate cu procedura de reglementare menționată la articolul 184 alineatul (2), măsuri cu privire la:
(a) punerea în aplicare a alineatului (2) din prezentul articol;

(1)
Valoarea taxelor la import sau la export de plătit se determină de autoritățile vamale competente în locul unde a luat
nas,tere sau se consideră că a luat nas,tere datoria vamală, în temeiul articolului 55, odată ce acestea dispun de informațiile necesare.
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(2)
Fără a aduce atingere articolului 27, autoritățile vamale pot
accepta valoarea taxelor la import sau la export de plătit determinată de declarant.
Articolul 67
Notificarea datoriei vamale
(1)
Datoria vamală se notifică debitorului, în forma prevăzută
în locul unde a luat nas,tere sau se consideră că a luat nas,tere datoria vamală, conform articolului 55.
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alineatele (1) s,i (2) din prezentul articol sunt considerate ca suspendate începând de la data la care cererea de rambursare sau de
remitere este depusă conform articolului 84 s,i până în momentul
în care se ia o decizie în privința acestei cereri de rambursare sau
de remitere.
Articolul 69
Înscrierea în evidența contabilă

Notificarea menționată la primul paragraf nu se transmite în situațiile următoare:

(1)
Autoritățile vamale menționate la articolul 66 înscriu în
evidența contabilă, în conformitate cu legislația națională, cuantumul taxelor la import sau la export de plătit, determinat conform articolului mai sus menționat.

(a) în cazul în care, în as,teptarea determinării definitive a valorii
taxelor la import sau la export, a fost impusă o măsură provizorie de politică comercială care ia forma unei taxe;

Primul paragraf nu se aplică în cazurile menționate la articolul 67
alineatul (1) al doilea paragraf.

(b) în cazul în care valoarea taxelor la import sau la export de
plătit este superioară celei determinate pe baza unei decizii
luate conform articolului 20;

Autoritățile vamale nu au obligația să înscrie în evidența contabilă cuantumul taxelor la import sau la export care, în temeiul
articolului 68, corespund unei datorii vamale care nu mai poate fi
notificată debitorului.

(c) în cazul în care decizia inițială de a nu notifica datoria vamală
sau de a o notifica cu o valoare a taxelor la import sau la
export inferioară valorii de import sau export de plătit a fost
luată pe baza dispozițiilor cu caracter general invalidate ulterior prin hotărârea unei instanțe judecătores,ti;
(d) în cazul în care autoritățile vamale sunt scutite, în temeiul
legislației vamale, de a notifica datoria vamală.
Comisia adoptă, în conformitate cu procedura de reglementare
menționată la articolul 184 alineatul (2), măsuri pentru aplicarea
paragrafului al doilea litera (d) din prezentul alineat.
(2) În cazul în care valoarea taxelor la import sau la export de
plătit este egală cu valoarea menționată în declarația vamală, acordarea liberului de vamă pentru mărfuri de către autoritățile vamale
este echivalentă cu notificarea debitorului privind datoria vamală.
(3) În cazul în care nu se aplică alineatul (2) din prezentul articol, datoria vamală se notifică debitorului în termen de
paisprezece zile de la data la care autoritățile vamale sunt în
măsură să determine valoarea taxelor la import sau la export de
plătit.
Articolul 68
Prescrierea datoriei vamale
(1)
Nicio datorie vamală nu se notifică debitorului după expirarea unui termen de trei ani de la data la care a luat nas,tere datoria vamală.
(2)
În cazul în care datoria vamală a luat nas,tere ca rezultat al
unui act care, la data la care a avut loc, putea face obiectul unei
acțiuni judiciare penale, termenul de trei ani stabilit la alineatul (1)
este extins la zece ani.
(3)
În cazul în care se introduce o cale de atac în temeiul articolului 23, termenele fixate la alineatele (1) s,i (2) ale prezentului
articol sunt suspendate pe durata procedurii cu începere de la data
la care se introduce calea de atac.
(4)
În cazul în care exigibilitatea unei datorii vamale este restabilită în temeiul articolului 79 alineatul (5), termenele stabilite la

(2)
Modalitățile practice de înscriere în evidența contabilă a
cuantumului taxelor la import sau la export sunt determinate de
către statele membre. Aceste modalități pot diferi în măsura în
care autoritățile vamale, ținând cont de circumstanțele în care se
formează datoria vamală, sunt asigurate sau nu de achitarea acestui cuantum.
Articolul 70
Termenul de înscriere în evidența contabilă
(1)
În cazul în care apare o datorie vamală ca rezultat al acceptării declarației vamale de mărfuri pentru un regim vamal, altul
decât admiterea temporară cu exonerare parțială de taxe la import,
sau a oricărui act având aceleas,i efecte juridice ca această acceptare, autoritățile vamale înscriu în evidența contabilă cuantumul
taxelor la import sau la export de plătit în termen de paisprezece
zile de la data acordării liberului de vamă mărfurilor.
Cu toate acestea, cu condiția ca plata acestora să fie garantată,
valoarea totală a taxelor la import sau la export aferente mărfurilor eliberate uneia s,i aceleias,i persoane pe parcursul perioadei
fixate de autoritățile vamale, care nu poate să depăs,ească 31 de
zile, poate face obiectul unei înscrieri unice în evidența contabilă
la sfârs,itul acestei perioade. Această înscriere se efectuează în termen de paisprezece zile de la data la care se încheie perioada
respectivă.
(2)
În cazul în care mărfurilor li se acordă liberul de vamă în
anumite condiții de care depinde fie determinarea valorii taxelor
la import sau la export de plătit, fie recuperarea acesteia, înscrierea în evidența contabilă se face în termen de paisprezece zile de
la data la care se determină cuantumul taxelor la import sau la
export de plătit sau se stabiles,te obligația de achitare a acestor
taxe.
Cu toate acestea, în cazul în care datoria vamală se referă la o
măsură provizorie de politică comercială care ia forma unei taxe,
înscrierea în evidența contabilă a cuantumului taxelor la import
sau la export de plătit se efectuează în termen de două luni de la
data publicării regulamentului care instituie măsura de politică
comercială definitivă în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
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(3)
În cazul apariției unei datorii vamale în alte condiții decât
cele menționate la alineatul (1), înscrierea în evidența contabilă a
valorii taxelor la import sau la export de plătit se efectuează în termen de paisprezece zile de la data la care autoritățile vamale sunt
în măsură să determine valoarea taxelor la import sau la export în
cauză s,i să adopte o decizie.
(4)
Alineatul (3) se aplică mutatis mutandis cuantumului taxelor la import sau la export de recuperat sau care rămân să fie recuperate, în cazul în care cuantumul taxelor la import sau la export
de plătit nu a fost înscris în evidența contabilă în conformitate cu
alineatele (1), (2) s,i (3) sau a fost calculat s,i înscris în evidența contabilă la o valoare inferioară cuantumului de plătit.
(5) Termenele de înscriere în evidența contabilă stabilite la alineatele (1), (2) s,i (3) nu se aplică în caz fortuit sau de forță majoră.
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(3) Măsurile destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament, completându-l, s,i care prevăd măsuri de suspendare a termenului pentru plata valorii taxelor la import sau la
export corespunzătoare unei datorii vamale în următoarele cazuri:
(a) în cazul în care cererea de remitere a taxelor este introdusă
conform articolului 84;
(b) în cazul în care mărfurile urmează a fi confiscate, distruse sau
abandonate în favoarea statului;
(c) în cazul în care apare o datorie vamală în temeiul articolului
46 s,i există mai mulți debitori,
sunt adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu
control menționată la articolul 184 alineatul (4).

Articolul 71
Măsuri de punere în aplicare
Măsurile destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament, completându-l, în vederea stabilirii normelor privind înscrierea în evidența contabilă, sunt adoptate în
conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută
la articolul 184 alineatul (4).

Aceste măsuri enunță, în special, durata suspendării, ținând seama
de termenul necesar în mod rezonabil pentru încheierea formalităților sau recuperarea valorii taxelor la import sau la export
corespunzătoare datoriei vamale.

Articolul 73
Plata

Secțiunea 2
Plata valorii taxelor la import
sau la export
Articolul 72
Termene generale de plată s,i suspendarea termenului
de plată
(1)
Orice valoare a taxelor la import sau la export corespunzătoare unei datorii vamale, care a făcut obiectul notificării menționate la articolul 67, se achită de către debitor în termenul fixat
de autoritățile vamale.
Fără a aduce atingere dispozițiilor articolului 24 alineatul (2), acest
termen nu depăs,es,te zece zile de la data notificării către debitor a
datoriei vamale. În cazul cumulării înscrierilor în evidența contabilă în condițiile prevăzute la articolul 70 alineatul (1) al doilea
paragraf, acest termen se fixează astfel încât să nu permită debitorului să obțină un termen de plată mai lung decât dacă ar fi
beneficiat de o amânare a plății în conformitate cu articolul 74.
O prelungire a acestui termen poate fi acordată de către autoritățile vamale, la cererea debitorului, în cazul în care cuantumul taxelor la import sau la export de plătit rezultă dintr-o acțiune de
control a posteriori astfel cum este prevăzută la articolul 27. Fără a
aduce atingere dispozițiilor articolului 77 alineatul (1), prelungirea termenului astfel acordat nu poate depăs,i timpul necesar pentru a permite debitorului să ia măsurile necesare pentru a-s,i achita
obligația.
(2)
În cazul în care debitorul beneficiază de una dintre facilitățile de plată prevăzute la articolele 74-77, plata se efectuează în
termenul sau termenele fixat(e) în cadrul acestor facilități.

(1) Plata se efectuează în numerar sau prin orice alt mijloc care
are un efect de descărcare similar, inclusiv prin ajustarea soldului
creditor în conformitate cu legislația națională.
(2)

Plata poate fi efectuată de către un terț în locul debitorului.

(3)
Debitorul poate în toate cazurile să achite cuantumul taxelor la import sau la export, parțial sau integral, anterior expirării
termenului dat în acest scop.

Articolul 74
Amânarea plății
Fără a aduce atingere dispozițiilor articolului 79, autoritățile
vamale acordă, la cererea persoanelor interesate s,i sub rezerva
constituirii unei garanții, o amânare a plății cuantumului taxelor
plătibile conform uneia dintre modalitățile următoare:
(a) fie separat, pentru fiecare cuantum al taxelor la import sau la
export înscris în evidența contabilă în conformitate cu articolul 70 alineatul (1) sau articolul 70 alineatul (4);
(b) fie global, pentru cuantumul total al taxelor la import sau la
export, înscris în evidența contabilă în conformitate cu articolul 70 alineatul (1) primul paragraf, pe o perioadă fixată de
către autoritățile vamale s,i care nu poate depăs,i 31 de zile;
(c) fie global, pentru cuantumul total al taxelor la import sau la
export care face obiectul unei înscrieri unice în evidența contabilă în conformitate cu articolul 70 alineatul (1) al doilea
paragraf.
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Articolul 75
Termene pentru amânarea plății
(1) În temeiul articolului 74, se acordă o amânare de 30 de zile
pentru efectuarea unei plăți.
(2)
În cazul în care plata se amână în conformitate cu articolul 74 litera (a), termenul se calculează începând cu ziua următoare celei în cursul căreia datoria vamală este notificată
debitorului.
(3)
În cazul în care plata se amână în conformitate cu articolul 74 litera (b), termenul se calculează începând cu ziua următoare celei în care expiră perioada de cumulare. Acesta este redus
cu un număr de zile corespunzător jumătății numărului de zile
care formează perioada de cumulare.
(4)
În cazul în care plata se amână în conformitate cu articolul 74 litera (c), termenul se calculează începând cu ziua următoare celei în care expiră perioada fixată pentru acordarea liberului
de vamă pentru mărfurile în cauză. Acesta este redus cu un număr
de zile corespunzător jumătății numărului de zile care formează
perioada în cauză.
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recente operațiuni majore de refinanțare pe care a efectuat-o anterior primei zile calendaristice a semestrului în cauză („rată de referință”), majorată cu un punct procentual.
Pentru un stat membru care nu participă la a treia fază a uniunii
economice s,i monetare, rata de referință menționată anterior este
rata echivalentă fixată de către banca centrală națională a statului
respectiv. În ambele cazuri, rata de referință în vigoare în prima
zi calendaristică a semestrului în cauză se aplică pe parcursul
următoarelor s,ase luni.
(2)
Autoritățile vamale pot renunța la solicitarea constituirii
unei garanții sau la aplicarea unei dobânzi la credit, în cazul în
care se stabiles,te, pe baza unei evaluări documentate a situației
debitorului, că aceasta ar provoca grave dificultăți de ordin economic sau social.
(3)
Comisia adoptă, în conformitate cu procedura de reglementare menționată la articolul 184 alineatul (2), măsuri de
punere în aplicare a alineatelor (1) s,i (2).
Articolul 78
Executarea silită s,i penalități de întârziere

(5) În cazul în care perioadele menționate la alineatele (3) s,i (4)
conțin un număr de zile impar, numărul de zile care se deduc din
termenul de 30 de zile, conform respectivelor alineate, este egal
cu jumătatea numărului par imediat inferior acestui număr impar.

(1)
În cazul în care valoarea taxelor plătibile nu a fost achitată
în termenul prevăzut, autoritățile vamale utilizează toate mijloacele de care dispun în conformitate cu legislația statului membru în cauză pentru a asigura plata acestei valori.

(6) În cazul în care perioadele menționate la alineatele (3) s,i (4)
sunt săptămâni calendaristice, statele membre pot prevedea ca
plata taxelor la import sau la export care fac obiectul amânării
plății să fie efectuată cel târziu în ziua de vineri a celei de-a patra
săptămâni ulterioare săptămânii calendaristice în cauză.

Măsurile destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament, completându-l, s,i care prevăd măsuri de garantare
a plății de către garanți în cadrul unei proceduri speciale sunt
adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 184 alineatul (4).

În cazul în care aceste perioade sunt luni calendaristice, statele
membre pot prevedea ca plata taxelor la import sau la export care
fac obiectul amânării plății să fie efectuată cel târziu în a s,aisprezecea zi a lunii următoare lunii calendaristice în cauză.

(2)
Penalitățile de întârziere se percep la valoarea taxelor la
import sau export, pentru perioada cuprinsă între data la care a
expirat termenul fixat s,i data plății.

Articolul 76

Rata penalității de întârziere este rata dobânzii aplicată de Banca
Centrală Europeană asupra celei mai recente operațiuni majore de
refinanțare pe care a efectuat-o anterior primei zile calendaristice
a semestrului în cauză („rată de referință”), majorată cu două
puncte procentuale.

Măsuri de punere în aplicare
Măsurile destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament, completându-l, s,i care prevăd măsuri de amânare
a plății în cazurile în care declarația vamală este simplificată în
conformitate cu articolul 109 sunt adoptate în conformitate cu
procedura de reglementare cu control menționată la articolul 184
alineatul (4).
Articolul 77
Alte facilități de plată

Pentru un stat membru care nu participă la a treia fază a uniunii
economice s,i monetare, rata de referință menționată anterior este
rata echivalentă fixată de către banca centrală națională a statului
respectiv. În ambele cazuri, rata de referință în vigoare în prima
zi calendaristică a semestrului în cauză se aplică pe parcursul
următoarelor s,ase luni.
(3)
În cazul în care valoarea datoriei vamale a fost comunicată
în temeiul articolului 67 alineatul (3), penalitățile de întârziere se
percep în plus față de valoarea taxelor la import sau la export, de
la data la care s-a format datoria s,i până la data notificării acesteia.

(1)
Autoritățile vamale pot acorda debitorului facilități de
plată, altele decât amânarea plății, sub rezerva constituirii unei
garanții.

Rata penalităților de întârziere se calculează în conformitate cu
alineatul (2).

În cazul în care se acordă facilitățile menționate la primul paragraf, se percepe o dobândă la credit, în plus față de valoarea taxelor la export sau import. Rata dobânzii creditului este rata
dobânzii aplicată de Banca Centrală Europeană asupra celei mai

(4)
Autoritățile vamale pot renunța la aplicarea unei penalități
de întârziere, în cazul în care se stabiles,te, pe baza unei evaluări
documentate a situației debitorului, că aceasta ar provoca grave
dificultăți de ordin economic sau social.
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(5) Măsurile destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament, completându-l, prin stabilirea cazurilor,
având în vedere termenele s,i cuantumul, în care autoritățile
vamale pot renunța la colectarea penalităților de întârziere, sunt
adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 184 alineatul (4).

4.6.2008
Articolul 80

Rambursarea s,i remiterea taxelor la import sau la export
supraimpozitate

R a m b u r s a r e a s, i r e m i t e r e a t a x e l o r l a i m p o r t
sau la export

Se procedează la rambursarea sau la remiterea taxelor la import
sau la export în cazul în care valoarea corespunzătoare datoriei
vamale notificate inițial depăs,es,te valoarea datorată în mod
legal sau datoria vamală a fost notificată debitorului cu nerespectarea modalităților prevăzute la articolul 67 alineatul (1) litera (c)
sau (d).

Articolul 79

Articolul 81

Rambursarea s,i remiterea

Mărfuri defecte sau neconforme cu dispozițiile
contractului

Secțiunea 3

(1) Sub rezerva condițiilor fixate în prezenta secțiune s,i cu condiția ca valoarea de rambursat sau de remis să depăs,ească un anumit nivel, taxele la import s,i la export sunt rambursate sau remise
pe motivele următoare:
(a) taxe la import sau la export supraimpozitate;

(1)
Se procedează la rambursarea sau la remiterea taxelor la
import în cazul în care decizia care determină valoarea acestor
taxe se raportează la mărfuri refuzate de către importator,
deoarece, în momentul acordării liberului de vamă, acestea erau
defecte sau neconforme cu dispozițiile contractului pe baza căruia
au fost importate.

(b) mărfuri defecte sau neconforme cu dispozițiile contractului;
(c) eroarea autorităților vamale;
(d) echitate.
Mai mult, în cazul în care taxele au fost achitate s,i declarația
vamală respectivă este invalidată în conformitate cu articolul 114,
suma respectivă se rambursează.
(2)
Sub rezerva normelor de competență în materie decizională, în cazul în care autoritățile vamale însele constată că, în
termenul menționat la articolul 84 alineatul (1), taxele la import
sau la export pot fi rambursate sau remise în temeiul articolelor
80, 82 sau 83, acestea procedează din oficiu la rambursare sau la
remitere.
(3)
Nicio rambursare sau remitere nu este acordată în cazul în
care situația care a condus la notificarea datoriei vamale rezultă
dintr-o fraudă a debitorului.
(4) Rambursarea nu presupune plata de dobânzi de către autoritățile vamale în cauză.
Cu toate acestea, se plătesc dobânzi în cazul în care decizia de
acordare a rambursării nu este pusă în aplicare în termen de trei
luni de la data la care a fost luată decizia, cu excepția cazului în
care nerespectarea termenului nu s-a produs din culpa autorităților vamale.
În asemenea cazuri, se plătesc dobânzile pentru perioada cuprinsă
între data la care expiră termenul de trei luni s,i data rambursării.
Rata acestor dobânzi se calculează în conformitate cu articolul 77.
(5) În cazul în care autoritatea competentă a acordat din gres,eală o rambursare sau o remitere, datoria vamală inițială este
restabilită în măsura în care nu s-a prescris, în temeiul
articolului 68.
În asemenea cazuri, eventualele dobânzi achitate în temeiul alineatului (4) al doilea paragraf din prezentul articol trebuie
rambursate.

Se consideră mărfuri defecte mărfurile deteriorate înaintea acordării liberului de vamă.
(2)
Rambursarea sau remiterea taxelor la import se acordă cu
condiția ca mărfurile să nu fie utilizate, cu excepția cazului în care
o utilizare inițială este necesară pentru a constata defecțiunea sau
neconformitatea acestora cu dispozițiile contractului, s,i ca acestea să fie exportate în afara teritoriului vamal comunitar.
(3)
La cererea persoanei interesate, autoritățile vamale permit
ca exportul de mărfuri să fie înlocuit cu distrugerea acestora sau
cu plasarea acestora sub regimul de perfecționare activă, de tranzit extern, de antrepozitare vamală sau de zonă liberă.
Articolul 82
Rambursarea sau remiterea din cauza unei erori a
autorităților competente
(1)
În alte situații decât cele menționate la articolul 79 alineatul (1) al doilea paragraf s,i la articolele 80, 81 s,i 83, o anumită
sumă corespunzătoare taxelor la import sau la export este rambursată sau remisă în cazul în care, ca urmare a unei erori a autorităților competente, valoarea datoriei vamale notificate anterior
a fost inferioară valorii plătibile, cu condiția ca următoarele condiții să fie îndeplinite:
(a) debitorul nu ar fi putut, în mod rezonabil, să detecteze
eroarea;
(b) debitorul a acționat cu bună-credință.
(2)
În cazul în care statutul preferențial al mărfurilor este stabilit pe baza unui sistem de cooperare administrativă cu autoritățile unei țări sau ale unui teritoriu situat în exteriorul teritoriului
vamal comunitar, eliberarea unui certificat de către aceste autorități, în cazul în care acesta se dovedes,te a fi incorect, constituie o
eroare care nu ar fi putut fi detectată în mod rezonabil, în sensul
alineatului (1) litera (a).
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Cu toate acestea, eliberarea unui certificat incorect nu constituie
o eroare în cazul în care eliberarea acestui certificat rezultă dintr-o
prezentare incorectă a faptelor de către exportator, cu excepția
cazului în care este evident că autoritățile emitente aveau la
cunos,tință sau trebuiau în mod rezonabil să aibă la cunos,tință
faptul că mărfurile nu corespund condițiilor fixate pentru acordarea beneficiilor regimului preferențial.

aplicare ale prezentei secțiuni. Aceste măsuri stabilesc în special
cazurile în care Comisia decide, în conformitate cu procedura de
gestionare menționată la articolul 184 alineatul (3), dacă remiterea sau rambursarea unei sume reprezentând taxe vamale este
justificată.

CAPITOLUL 4

Debitorul este considerat a fi de bună-credință în cazul în care este
în măsură să demonstreze că, pe parcursul perioadei acoperite de
operațiunile comerciale în cauză, a făcut dovada diligenței necesare pentru a garanta că toate condițiile privind regimul preferențial au fost întrunite.
Debitorul nu poate însă să invoce buna sa credință în cazul în care
Comisia Europeană a publicat, în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, un aviz indicând că existau îndoieli temeinice în legătură cu
aplicarea corectă a regulii preferențiale de către țările sau teritoriile beneficiare.
Articolul 83
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Stingerea datoriei vamale

Articolul 86
Stingerea
(1)
Fără a aduce atingere articolului 68 s,i dispozițiilor în
vigoare cu privire la nerecuperarea cuantumului taxelor la import
sau la export corespunzător unei datorii vamale în caz de insolvabilitate a debitorului constatată pe cale judiciară, datoria vamală
la import s,i la export se stinge într-unul din cazurile de mai jos:

Rambursarea s,i remiterea în echitate
În alte situații decât cele menționate la articolul 79 alineatul (1) al
doilea paragraf s,i la articolele 80, 81 s,i 82, se procedează la rambursarea sau la remiterea taxelor la import sau la export, din
motive de echitate, în cazul în care datoria vamală este contractată în condițiile speciale prevăzute în legislația vamală, conform
cărora nicio fraudă sau neglijență evidentă nu poate fi atribuită
debitorului.
Articolul 84
Procedura pentru rambursare s,i remitere
(1)
Cererile de rambursare sau de remitere prezentate în conformitate cu articolul 79 se depun la biroul vamal competent în
termenele următoare:
(a) în caz de supraimpozitare, de eroare a autorităților competente sau de echitate, în termen de trei ani de la data notificării sumei;
(b) în caz de mărfuri defecte sau neconforme cu dispozițiile contractului, în anul următor notificării valorii;
(c) în caz de invalidare a unei declarații vamale, în termenul fixat
de normele privind invalidarea.
Termenul menționat în primul paragraf literele (a) s,i (b) este prelungit în cazul în care persoana în cauză aduce dovada că a fost
împiedicată să-s,i depună cererea în acest termen ca urmare a unui
caz fortuit sau de forță majoră.
(2)
În cazul în care se introduce o cale de atac împotriva notificării datoriei vamale în temeiul articolului 23, termenele menționate la alineatul (1) primul paragraf din prezentul articol sunt
suspendate începând de la data la care s-a introdus calea de atac s,i
pe durata procedurii respective.

(a) prin plata cuantumului taxelor la import sau la export;
(b) sub rezerva alineatului (4), prin remiterea cuantumului taxelor la import sau la export;
(c) în cazul în care, în privința mărfurilor declarate pentru un
regim vamal care comportă obligația achitării taxelor,
declarația vamală este invalidată;
(d) în cazul în care mărfurile pasibile de taxe la import s,i la
export sunt confiscate;
(e) în cazul în care mărfurile pasibile de taxe la import s,i la
export sunt reținute s,i confiscate simultan sau ulterior;
(f) în cazul în care mărfurile pasibile de taxe la import s,i la
export sunt distruse sub supraveghere vamală sau abandonate în favoarea statului;
(g) în cazul în care dispariția mărfii sau neîndeplinirea obligațiilor care decurg din legislația vamală rezultă din distrugerea
totală sau din pierderea iremediabilă a acestora ca rezultat al
naturii mărfurilor sau al unui caz fortuit sau de forță majoră
sau ca o consecință a unor instrucțiuni ale autorităților
vamale; în sensul prezentei litere, mărfurile sunt considerate
a fi pierdute în mod iremediabil în cazul în care au devenit
inutilizabile de către orice persoană;
(h) în cazul în care datoria a luat nas,tere în temeiul articolului 46
sau al articolului 49 s,i sunt întrunite condițiile de mai jos:
(i)

Articolul 85
Măsuri de punere în aplicare
Comisia adoptă, în conformitate cu procedura de reglementare
menționată la articolul 184 alineatul (2), măsurile de punere în

gres,eala care a dus la apariția datoriei vamale nu a avut
consecințe reale asupra funcționării corecte a regimului
declarat s,i nu constituie o tentativă de fraudă;

(ii) toate formalitățile necesare pentru reglementarea situației mărfurilor sunt îndeplinite ulterior;
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(i)

în cazul în care mărfurile, puse în liberă circulație fără taxe la
import sau cu o taxă redusă datorită destinației lor finale, au
fost exportate cu permisiunea autorităților vamale;

(j)

în cazul în care datoria s-a format în temeiul articolului 45 s,i
în cazul în care formalitățile îndeplinite pentru a permite
obținerea regimului tarifar preferențial menționat în acest
articol sunt anulate;

(k) în cazul în care, sub rezerva alineatului (5) din prezentul articol, datoria apare în temeiul articolului 46 s,i se furnizează
autorităților vamale dovada că mărfurile nu au fost utilizate
sau consumate s,i au fost exportate în afara teritoriului vamal
comunitar.
(2)
În cazul confiscării, prevăzute la alineatul (1) litera (d),
datoria vamală este totus,i considerată, având în vedere sancțiunile aplicabile infracțiunilor vamale, ca nefiind stinsă în cazul în
care legislația unui stat membru prevede că taxele vamale sau existența unei datorii vamale servesc drept bază pentru stabilirea
sancțiunilor.
(3) În cazul în care, conform alineatului (1) litera (g), o datorie
vamală se stinge în privința mărfurilor puse în liberă circulație cu
exonerare sau reducere de taxe la import datorită destinației lor
finale, des,eurile s,i resturile rezultante din distrugerea acestora sunt
considerate drept mărfuri necomunitare.
(4) În cazul existenței mai multor debitori pentru valoarea
taxelor la import sau la export corespunzătoare datoriei vamale s,i
dacă se acordă o remitere, obligația de achitare a valorii taxelor se
stinge numai în privința persoanei (persoanelor) care a (au) beneficiat de remitere.
(5) În cazul menționat la alineatul (1) litera (k), datoria vamală
nu este stinsă în privința persoanei (persoanelor) care a (au) comis
o tentativă de fraudă.
(6) În cazul în care datoria vamală apare în temeiul articolului
46, aceasta se stinge în privința persoanei al cărei comportament
nu a implicat nicio tentativă de fraudă s,i care a contribuit la lupta
împotriva fraudei.
(7)
Comisia poate adopta, în conformitate cu procedura de
reglementare menționată la articolul 184 alineatul (2), măsurile de
punere în aplicare a prezentului articol.
TITLUL IV
MĂRFURI INTRODUSE PE TERITORIUL VAMAL AL
COMUNITĂȚII

CAPITOLUL 1

4.6.2008

opri în acest teritoriu, mărfurile introduse pe teritoriul vamal al
Comunității sunt acoperite de o declarație sumară de intrare.
(2)
În cazul în care nu există dispoziții contrare în legislația
vamală, declarația sumară de intrare se depune la biroul vamal
competent anterior introducerii mărfurilor pe teritoriul vamal al
Comunității.
Autoritățile vamale pot autoriza ca depunerea declarației sumare
de intrare să fie înlocuită cu depunerea unei notificări s,i accesul la
informațiile care figurează pe declarația sumară aflate în sistemul
informatic al operatorului economic.
(3)
Măsurile destinate să modifice elementele neesențiale ale
prezentului regulament, completându-l, prin care se stabilesc
următoarele:
(a) cazuri, altele decât cele menționate la alineatul (1) din prezentul articol, în care obligația de depunere a unei declarații
sumare de intrare poate face obiectul unei derogări sau
adaptări;
(b) termenul în care declarația sumară de intrare trebuie depusă
sau făcută disponibilă înainte de introducerea mărfurilor pe
teritoriul vamal al Comunității;
(c) normele privind excepțiile s,i variațiile autorizate în raport cu
termenul menționat la litera (b);
(d) desemnarea biroului vamal competent unde declarația
sumară de intrare trebuie depusă sau făcută disponibilă s,i
unde analiza de risc s,i controlul la intrare efectuate în funcție
de risc trebuie realizate,
sunt adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu
control menționată la articolul 184 alineatul (4).
Pentru adoptarea acestor măsuri, se ține seama de elementele
următoare:
(a) împrejurări deosebite;
(b) aplicarea acestor măsuri anumitor tipuri de fluxuri de mărfuri, de moduri de transport sau de operatori economici;
(c) acordurile internaționale care prevăd dispoziții speciale în
materie de securitate.

Declarația sumară de intrare
Articolul 88
Articolul 87

Depunerea s,i persoana competentă

Obligația de depunere a unei declarații sumare de intrare
(1)
Cu excepția mijloacelor de transport importate temporar,
precum s,i a mijloacelor de transport s,i a mărfurilor care se află la
bordul acestora s,i care nu fac decât să tranziteze apele teritoriale
sau spațiul aerian al teritoriului vamal al Comunității, fără a se

(1)
Declarația sumară de intrare se depune prin utilizarea unui
procedeu informatic de prelucrare a datelor. Pot fi utilizate documente comerciale, portuare sau de transport, cu condiția că acestea să conțină informațiile necesare unei declarații sumare de
intrare.
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În cazuri excepționale, autoritățile vamale pot accepta declarații
sumare de intrare pe suport de hârtie, cu condiția ca acestea să
permită asigurarea aceluias,i nivel de gestionare a riscurilor ca cel
al declarațiilor sumare de intrare întocmite pe baza tehnicilor electronice de prelucrare a datelor s,i ca circumstanțele aplicabile
schimbului acestor date cu alte birouri vamale să poată fi
îndeplinite.

(c) au autorizat ridicarea mărfurilor din locul în care au fost
prezentate.

(2)
Declarația sumară de intrare este depusă de către persoana
care introduce mărfurile pe teritoriul vamal al Comunității sau
care îs,i asumă răspunderea pentru transportarea mărfurilor pe
acest teritoriu.

(a) criterii pentru stabilirea motivelor de rectificare după ridicarea mărfurilor;

(3)
Fără a aduce atingere obligațiilor persoanei menționate la
alineatul (2), declarația sumară de intrare poate fi depusă de una
dintre persoanele următoare:

(c) termenul, după ridicare, în care rectificarea poate fi
autorizată,

(a) importatorul, destinatarul sau orice altă persoană în numele
sau în contul cărora acționează persoana menționată la
alineatul (2);

(2) Măsurile destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament, completându-l, prin care se stabilesc excepții de la dispozițiile alineatului (1) litera (c) din prezentul articol,
care definesc, în special, următoarele:

(b) tipurile de informații care pot fi rectificate;

sunt adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu
control menționată la articolul 184 alineatul (4).

Articolul 90
(b) orice persoană în măsură să prezinte sau să facă prezentate
mărfurile în cauză autorităților vamale competente.
(4)
În cazul în care declarația sumară de intrare este depusă de
o persoană diferită de operatorul mijloacelor de transport prin
intermediul cărora mărfurile sunt introduse pe teritoriul vamal al
Comunității, operatorul respectiv depune la biroul vamal competent o notificare de sosire sub forma unui manifest, borderou de
expediție sau listă de încărcare cuprinzând informațiile necesare
pentru a permite identificarea tuturor mărfurilor transportate care
urmează să facă obiectul unei declarații sumare de intrare.
Comisia, în conformitate cu procedura de reglementare menționată la articolul 184 alineatul (2), adoptă măsuri care prevăd
informațiile care trebuie să figureze în notificarea de sosire.
Alineatul (1) se aplică, mutatis mutandis, notificării de sosire menționate în primul paragraf din prezentul alineat.

Articolul 89
Rectificarea declarației sumare de intrare
(1)
Persoana care depune declarația sumară de intrare este
autorizată, la cererea sa, să rectifice una sau mai multe date din
această declarație ulterior depunerii acesteia.
Cu toate acestea, nicio rectificare nu este posibilă după ce autoritățile vamale:
(a) au informat persoana care a depus declarația sumară de
intrare că intenționează să verifice mărfurile;
(b) au constatat incorectitudinea datelor în cauză;

Declarația vamală care înlocuies,te declarația
sumară de intrare
Biroul vamal competent poate dispensa de depunerea unei declarații sumare de intrare în cazul mărfurilor pentru care se depune
o declarație vamală înainte de expirarea termenului menționat în
articolul 87 alineatul (3) primul paragraf litera (b). În acest caz,
declarația vamală conține cel puțin informațiile care trebuie să
figureze pe declarația sumară de intrare. Până în momentul în care
declarația vamală este acceptată în conformitate cu articolul 112,
aceasta are statutul de declarație sumară de intrare.

CAPITOLUL 2

Sosirea mărfurilor

Secțiunea 1
Introducerea mărfurilor pe teritoriul vamal
al Comunității

Articolul 91
Supraveghere vamală
(1)
Mărfurile care sunt introduse pe teritoriul vamal al Comunității sunt supuse, de la data acestei introduceri, unei supravegheri vamale s,i pot face obiectul controalelor vamale. Dacă este
cazul, acestea pot face obiectul interdicțiilor sau al restricțiilor justificate din motive, între altele, de moralitate publică, de ordine
publică, de securitate publică, de protecție a sănătății s,i a vieții
persoanelor s,i a animalelor sau de ocrotire a plantelor, de protecție a mediului înconjurător, a patrimoniului național cu valoare
artistică, istorică sau arheologică, de protecție a proprietății industriale sau comerciale, inclusiv controlul precursorilor chimici, al
mărfurilor care încalcă anumite drepturi de proprietate intelectuală s,i al sumelor de bani în numerar care intră în Comunitate,
precum s,i aplicarea măsurilor de conservare s,i administrare a patrimoniului piscicol s,i a celor de politică comercială.
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Acestea rămân sub supraveghere atât timp cât este necesar pentru a le fi determinat statutul vamal, iar supravegherea nu încetează decât cu permisiunea autorităților vamale.

Fără a aduce atingere dispozițiilor articolului 166, mărfurile
comunitare nu fac obiectul unei supravegheri vamale odată ce le-a
fost stabilit statutul vamal.

Mărfurile necomunitare rămân sub supraveghere vamală, fie până
ce îs,i schimbă statutul vamal, fie până la reexportarea sau distrugerea lor.

(2)
Deținătorul mărfurilor care fac obiectul unei supravegheri
vamale poate oricând, cu autorizația autorităților vamale, să le
examineze sau să le es,antioneze, în special în scopul determinării
încadrării tarifare, valorii în vamă sau statutului vamal.
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posibilitatea de control vamal să nu fie compromise.

(5)
Alineatul (1) nu se aplică mijloacelor de transport sau mărfurilor care se află la bordul acestora s,i care nu fac decât să
traverseze apele teritoriale sau spațiul aerian al teritoriului vamal
comunitar fără a se opri.

Articolul 93
Servicii aeriene s,i maritime intracomunitare

(1)
Articolele 87-90, articolul 92 alineatul (1) s,i articolele 94-97 nu se aplică mărfurilor care au părăsit temporar teritoriul vamal al Comunității în deplasarea lor între două puncte ale
acestui teritoriu pe cale maritimă sau aeriană, cu condiția ca transportul să fie efectuat pe o rută directă pe curse aeriene sau maritime regulate, fără escală în afara teritoriului vamal al Comunității.

Articolul 92
Transportarea la locul desemnat

(1)
Persoana care introduce mărfurile pe teritoriul vamal al
Comunității le transportă, fără întârziere, pe traseul specificat s,i
conform instrucțiunilor eventual precizate de autoritățile vamale,
fie spre biroul vamal desemnat de acestea din urmă, fie către orice
alt loc desemnat sau aprobat de acestea sau spre o zonă liberă.

(2) Măsurile destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament, completându-l, s,i de stabilire a unor dispoziții speciale pentru serviciile aeriene s,i maritime regulate sunt
adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 184 alineatul (4).

Articolul 94
Introducerea mărfurilor într-o zonă liberă se efectuează direct, fie
pe cale maritimă sau aeriană, fie pe cale terestră, fără a trece
printr-o altă parte a teritoriului vamal comunitar, în cazul în care
zona liberă se învecinează cu frontiera terestră dintre un stat
membru s,i o țară terță.

Mărfurile sunt prezentate autorităților vamale în conformitate cu
articolul 95.

(2)
Orice persoană care îs,i asumă răspunderea pentru transportul mărfurilor după ce acestea au fost introduse pe teritoriul
vamal al Comunității devine responsabilă de îndeplinirea obligațiilor menționate la alineatul (1).

(3)
Mărfurile care, des,i se află încă în afara teritoriului vamal
comunitar, pot face obiectul controalelor efectuate de autoritățile
vamale ale unui stat membru în temeiul unui acord încheiat cu
țara sau teritoriul respectiv din afara teritoriului vamal comunitar
sunt asimilate mărfurilor introduse pe teritoriul vamal al
Comunității.

(4) Alineatul (1) nu exclude aplicarea dispozițiilor speciale în
ceea ce prives,te scrisorile, cărțile pos,tale, imprimatele sau echivalentul electronic al acestora ținut pe alte suporturi, mărfurile
transportate de către călători, mărfuri transportate în zonele frontaliere sau prin conducte s,i cabluri sau alt trafic de importanță
economică neglijabilă, cu condiția ca supravegherea vamală s,i

Transportul în condiții speciale

(1)
În cazul în care, în situații de caz fortuit sau de forță majoră,
obligația prevăzută la articolul 92 alineatul (1) nu poate fi executată, persoana care are acea obligație sau oricare altă persoană care
acționează în locul ei informează fără întârziere autoritățile
vamale despre această situație. În situația în care cazul fortuit sau
forța majoră nu conduce la pierderea totală a mărfurilor, autoritățile vamale sunt informate, de asemenea, cu privire la localizarea lor exactă.

(2)
În cazul în care, în situații de caz fortuit sau de forță majoră,
o navă sau o aeronavă menționată la articolul 92 alineatul (5) este
constrânsă să ancoreze în port sau să aterizeze temporar pe teritoriul vamal al Comunității, fără a putea respecta obligația prevăzută la articolul 92 alineatul (1), persoana care introduce nava sau
aeronava pe teritoriul vamal al Comunității sau orice altă persoană care acționează în numele acesteia informează de îndată
autoritățile vamale cu privire la această situație.

(3)
Autoritățile vamale stabilesc măsurile care trebuie luate
pentru a permite supravegherea vamală a mărfurilor menționate
la alineatul (1) sau a navei sau a aeronavei, precum s,i a mărfurilor
de la bordul acestora în circumstanțele prevăzute la alineatul (2)
s,i pentru a se asigura, dacă este cazul, că ele sunt transportate ulterior spre un birou vamal sau alt loc desemnat sau aprobat de
autorități.
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Secțiunea 2
P r e z e n t a r e a , d e s c ă r c a r e a s, i v e r i f i c a r e a
mărfurilor
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(3)
Mărfurile prezentate în vamă nu pot fi ridicate din locul în
care sunt prezentate fără permisiunea autorităților vamale.
Secțiunea 3

Articolul 95

Formalități ulterioare prezentării

Prezentarea în vamă a mărfurilor
(1)
Mărfurile introduse pe teritoriul vamal al Comunității sunt
prezentate în vamă imediat după sosirea lor la biroul vamal
desemnat, sau în orice alt loc desemnat sau aprobat de autoritățile vamale, sau într-o zonă liberă, de către una dintre persoanele
următoare:
(a) persoana care a introdus mărfurile pe teritoriul vamal al
Comunității;
(b) persoana în numele s,i în contul căreia acționează persoana
care a introdus mărfurile pe teritoriul vamal al Comunității;
(c) persoana care s,i-a asumat responsabilitatea transportării mărfurilor după introducerea acestora pe teritoriul vamal al
Comunității.
(2)
Fără a aduce atingere obligațiilor persoanei menționate la
alineatul (1), mărfurile pot fi de asemenea prezentate de către una
dintre persoanele următoare:
(a) orice persoană care plasează imediat mărfurile sub un regim
vamal specific;
(b) titularul unei autorizații de exploatare a spațiilor de depozitare sau orice persoană care exercită o activitate în zonele
libere.
(3)
Persoana care prezintă mărfurile face referire la declarația
sumară de intrare sau la declarația vamală depusă pentru aceste
mărfuri.
(4)
Alineatul (1) nu exclude aplicarea eventualelor dispoziții
speciale în ceea ce prives,te scrisorile, cărțile pos,tale, imprimatele
sau echivalentul electronic al acestora ținut pe alte suporturi, mărfurile transportate de către călători, mărfuri transportate în zonele
frontaliere sau prin conducte s,i cabluri sau alt trafic de importanță
economică neglijabilă, cu condiția ca supravegherea vamală s,i
posibilitatea de control vamal să nu fie compromise.

Articolul 97
Obligații de plasare a mărfurilor necomunitare sub un
regim vamal
(1)
Fără a aduce atingere articolelor 125-127, mărfurile necomunitare prezentate în vamă sunt plasate sub un regim vamal.
(2)
În cazul în care nu există dispoziții contrare, declarantul
este liber oricând să aleagă regimul vamal sub care dores,te să
plaseze mărfurile, în condițiile specifice regimului respectiv, indiferent de natura, cantitatea, țara de origine, proveniența s,i destinația acestora.
Articolul 98
Mărfuri considerate a fi plasate în depozit temporar
(1)
Cu excepția cazurilor în care au fost admise imediat sub un
regim vamal pentru care declarația vamală a fost acceptată sau în
care sunt plasate într-o zonă liberă, mărfurile necomunitare prezentate în vamă sunt considerate ca fiind plasate în depozit temporar în conformitate cu articolul 151.
(2)
Fără a aduce atingere obligației definite la articolul 87 alineatul (2) s,i excepțiilor sau dispenselor prevăzute prin măsurile
adoptate în conformitate cu articolul 87 alineatul (3), în cazul în
care se constată că mărfurile necomunitare prezentate în vamă nu
sunt acoperite de o declarație sumară de intrare, deținătorul mărfurilor este obligat să depună imediat o astfel de declarație.
Secțiunea 4
Mărfuri transportate în regim de tranzit
Articolul 99
Dispensă pentru mărfurile care sosesc sub tranzit

Articolul 96
Descărcarea s,i verificarea mărfurilor
(1)
Mărfurile nu pot fi descărcate sau transbordate de pe mijlocul de transport pe care se află decât cu permisiunea autorităților vamale, în locuri desemnate sau aprobate de aceste autorități.
Cu toate acestea, această permisiune nu este necesară în cazul
unui pericol iminent care necesită descărcarea imediată a mărfurilor, în totalitate sau în parte. Într-un asemenea caz, autoritățile
vamale sunt informate fără întârziere.
(2)
Autoritățile vamale pot să solicite oricând descărcarea s,i
dezambalarea mărfurilor, cu scopul de a le verifica, de a preleva
es,antioane s,i de a controla mijloacele de transport în care circulă
mărfurile.

Articolul 92, cu excepția alineatului (1) primul paragraf, respectiv
articolele 95-98 nu se aplică în cazul introducerii pe teritoriul
vamal al Comunității a mărfurilor care se află deja plasate sub un
regim de tranzit.
Articolul 100
Dispoziții aplicabile mărfurilor necomunitare după
încheierea unei proceduri de tranzit
Articolele 96, 97 s,i 98 se aplică mărfurilor necomunitare care circulă sub regimul de tranzit, din momentul în care mărfurile fac
obiectul unei prezentări la biroul de destinație situat pe teritoriul
vamal al Comunității, în conformitate cu reglementările privind
tranzitul.
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NORME GENERALE PRIVIND STATUTUL VAMAL, PLASAREA
MĂRFURILOR SUB UN ANUMIT REGIM VAMAL,
VERIFICAREA, LIBERUL DE VAMĂ S,I DISPUNEREA ASUPRA
MĂRFURILOR

4.6.2008

(d) în cazul în care declarația de punere în liberă circulație a mărfurilor este invalidată după acordarea liberului de vamă conform măsurilor adoptate în temeiul articolului 114
alineatul (2) al doilea paragraf.

Articolul 103
CAPITOLUL 1

Statutul mărfurilor

Articolul 101
Prezumția statutului vamal de mărfuri comunitare
(1)
Fără a aduce atingere dispozițiilor articolului 161, toate
mărfurile care se află pe teritoriul vamal al Comunității sunt presupuse a fi mărfuri comunitare, cu excepția cazului în care este
stabilit faptul că acestea nu au statutul vamal de mărfuri
comunitare.

Mărfuri comunitare care părăsesc temporar
teritoriul vamal
Măsurile destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament, completându-l, care stabilesc condițiile în care
mărfurile comunitare pot circula, fără a face obiectul vreunui
regim vamal, de la un punct la altul al teritoriului vamal comunitar s,i pot părăsi temporar acest teritoriu fără a-s,i pierde statutul
vamal sunt adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 184 alineatul (4).

CAPITOLUL 2

(2) Măsurile destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament, completându-l, care stabilesc:

Plasarea mărfurilor sub un regim vamal

(a) cazurile în care prezumția menționată la alineatul (1) din
prezentul articol nu se aplică;

Secțiunea 1
Dispoziții generale

(b) metodele prin care se poate stabili statutul de mărfuri
comunitare;
Articolul 104
(c) cazurile în care mărfurile produse în întregime pe teritoriul
vamal al Comunității nu au statutul vamal de mărfuri comunitare dacă sunt obținute din mărfuri plasate sub regim de
tranzit extern, antrepozitare vamală, admitere temporară sau
de perfecționare activă,
sunt adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu
control menționată la articolul 184 alineatul (4).

Articolul 102
Pierderea statutului vamal de mărfuri comunitare

Declararea mărfurilor s,i supravegherea vamală a
mărfurilor comunitare
(1)
Toate mărfurile destinate plasării sub un regim vamal, cu
excepția regimului de zonă liberă, fac obiectul unei declarații
vamale corespunzătoare acestui regim.
(2)
Mărfurile comunitare declarate pentru export, tranzit
comunitar intern sau perfecționare pasivă se află sub supraveghere vamală din momentul acceptării declarației menționate la
alineatul (1) s,i până în momentul în care părăsesc teritoriul vamal
al Comunității, sunt abandonate în favoarea statului sau sunt distruse, sau până când declarația vamală este invalidată.

Mărfurile comunitare devin mărfuri necomunitare în cazurile
următoare:
Articolul 105
(a) în cazul în care sunt transportate temporar în afara teritoriului vamal comunitar, în măsura în care normele în materie de
tranzit intern sau măsurile adoptate în temeiul articolului 103 nu se aplică;
(b) în cazul în care sunt plasate sub regim de tranzit extern, de
antrepozitare sau de perfecționare activă, în măsura în care
legislația vamală o permite;
(c) în cazul în care sunt plasate sub regimul de destinație finală
s,i sunt apoi abandonate în favoarea statului sau sunt distruse
s,i rămân resturi;

Birouri vamale competente
(1)
În cazul în care nu există dispoziții contrare în legislația
vamală, statele membre definesc localizarea s,i competența diferitelor birouri vamale situate pe teritoriul lor.
Statele membre asigură pentru aceste birouri programe oficiale de
lucru cu publicul rezonabile s,i adecvate, ținând cont de natura traficului s,i de mărfurile sau de regimul vamal sub care trebuie plasate, astfel încât fluxul de trafic internațional să nu fie nici încetinit
s,i nici perturbat.
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(2)
Comisia, în conformitate cu procedura de reglementare
menționată la articolul 184 alineatul (2), adoptă măsuri care definesc diferitele roluri s,i responsabilități ale birourilor vamale competente, stabilind, în principal, rolul birourilor vamale competente
s,i, în special:
(a) birourile vamale de intrare, de import, de export sau de ies,ire;
(b) birourile vamale care îndeplinesc formalitățile de plasare a
mărfurilor sub un anumit regim vamal;
(c) birourile vamale care eliberează autorizații s,i supraveghează
regimurile vamale.

Articolul 106
Vămuirea centralizată
(1) Autoritățile vamale pot autoriza o persoană să depună sau
să comunice, la biroul vamal competent pentru locul unde aceasta
este stabilită, o declarație vamală privind mărfurile prezentate în
vamă la un alt birou. Dacă este cazul, se consideră că datoria
vamală a luat nas,tere la biroul vamal la care a fost depusă sau trimisă declarația vamală.
(2)
Biroul vamal în care este depusă sau trimisă declarația
vamală îndeplines,te formalitățile necesare în scopul verificării
declarației, recuperării unei eventuale datorii vamale s,i acordării
liberului de vamă pentru mărfuri.
(3)
Fără a aduce atingere controalelor de securitate s,i de siguranță, biroul vamal la care sunt prezentate mărfurile procedează
la toate examinările solicitate în mod justificat de biroul la care
declarația vamală a fost depusă sau transmisă, respectiv la acordarea liberului de vamă pentru mărfuri, ținând seama de informațiile comunicate de către biroul vamal respectiv.
(4) Măsurile destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament, completându-l, care stabilesc, în special,
următoarele:
(a) acordarea autorizației menționate la alineatul (1);
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(g) rolul s,i responsabilitățile specifice ale birourilor vamale competente implicate, în special în ceea ce prives,te controalele
care urmează a fi aplicate;
(h) modalitatea s,i eventualul termen pentru îndeplinirea
formalităților,
sunt adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu
control menționată la articolul 184 alineatul (4).
Aceste măsuri iau în considerare elementele următoare:
— în ceea ce prives,te litera (c), în cazul în care sunt implicate
mai multe state membre, respectarea de către solicitant a criteriilor prevăzute la articolul 14 pentru acordarea statutului
de operator economic autorizat;
— în ceea ce prives,te litera (d), locul în care sunt menținute sau
accesibile conturile utilizate în scopuri vamale, facilitând controalele bazate pe audit, precum s,i locul în care vor fi desfăs,urate cel puțin o parte din activitățile care fac obiectul
autorizației.
Articolul 107
Tipuri de declarații vamale
(1)
Declarația vamală se face utilizând o tehnică de prelucrare
electronică a datelor. Autoritățile vamale pot permite ca declarația vamală să fie efectuată sub forma unei înregistrări în evidența
contabilă a declarantului, cu condiția ca acestea să aibă acces la
datele respective în sistemul electronic al declarantului s,i ca circumstanțele necesare pentru permiterea oricărui schimb de date
între birouri vamale să fie întrunite.
(2)
În cazul în care această posibilitate este prevăzută în legislația vamală, autoritățile vamale pot autoriza ca declarația vamală
să fie făcută pe hârtie sau verbal sau prin orice altă modalitate prin
care mărfurile pot fi plasate sub un regim vamal.
(3)
Comisia, în conformitate cu procedura de reglementare
menționată la articolul 184 alineatul (2), adoptă măsurile de
punere în aplicare a prezentului articol.
Secțiunea 2
Declarații vamale standard

(b) cazurile în care trebuie să se procedeze la revizuirea
autorizației;

Articolul 108
Conținutul declarației s,i documentele de însoțire

(c) condițiile în care se acordă autorizația;
(d) identificarea autorității vamale competente pentru acordarea
autorizației;
(e) consultarea altor autorități vamale s,i furnizarea de informații
acestor autorități, dacă este cazul;
(f) condițiile în care autorizația poate fi suspendată sau revocată;

(1)
Declarațiile vamale conțin toate informațiile necesare pentru aplicarea dispozițiilor privind regimul vamal sub care sunt
declarate mărfurile. Declarațiile vamale efectuate utilizând tehnicile de prelucrare electronică a datelor conțin o semnătură electronică sau un alt mijloc de identificare. Declarațiile pe suport de
hârtie sunt semnate.
Comisia adoptă, în conformitate cu procedura de reglementare
menționată la articolul 184 alineatul (2), măsurile care stabilesc
specificațiile cărora declarațiile vamale trebuie să le corespundă.
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(2)
Documentele de însoțire solicitate pentru aplicarea dispozițiilor regimului vamal pentru care mărfurile sunt declarate sunt
puse la dispoziția autorităților vamale în momentul depunerii
declarației.

(2)
Declarația suplimentară s,i declarația simplificată menționate la articolul 109 alineatul (1) constituie un act unic s,i indivizibil care produce efecte de la data la care declarația simplificată
este acceptată conform articolului 112.

(3)
În cazul în care o declarație vamală este depusă prin utilizarea tehnicilor de prelucrare electronică a datelor, autoritățile
vamale pot permite ca documentele de însoțire să fie de asemenea depuse conform acestui procedeu. Autoritățile vamale pot
autoriza ca depunerea acestor documente să fie înlocuită prin
accesul la informații relevante care se află în sistemul informatic
al operatorului economic.

În cazul în care declarația simplificată ia forma unei înscrieri în
evidența contabilă a declarantului s,i a unui acces la aceste date
pentru autoritățile vamale, declarația produce efecte începând de
la data la care mărfurile sunt preluate în evidența contabilă.

Cu toate acestea, la cererea declarantului, autoritățile vamale pot
permite ca aceste documente să le fie puse la dispoziție după acordarea liberului de vamă mărfurilor.
(4)
Comisia adoptă, în conformitate cu procedura de reglementare menționată la articolul 184 alineatul (2), măsurile de
punere în aplicare a alineatelor (2) s,i (3) din prezentul articol.

(3)
În sensul articolului 55, locul unde trebuie depusă declarația suplimentară conform autorizației este considerat a fi cel în
care a fost depusă declarația vamală.
Secțiunea 4
Dispoziții aplicabile tuturor declarațiilor
vamale
Articolul 111

Secțiunea 3

Persoana care depune declarația

Declarații vamale simplificate
Articolul 109
Declarația simplificată
(1)
Sub rezerva îndeplinirii condițiilor prevăzute la alineatele
(2) s,i (3) din prezentul articol, autoritățile vamale autorizează
orice persoană să plaseze mărfurile sub un regim vamal pe baza
unei declarații simplificate care poate omite o parte din informațiile s,i din documentele de însoțire menționate la articolul 108.
(2) Măsurile destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament, completându-l, s,i care stabilesc termenul
menționat la alineatul (1) din prezentul articol sunt adoptate în
conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 184 alineatul (4).
(3)
Comisia poate adopta, în conformitate cu procedura de
reglementare menționată la articolul 184 alineatul (2), măsurile
care stabilesc specificațiile cărora declarațiile vamale trebuie să le
corespundă.

(1)
Fără a aduce atingere articolului 110 alineatul (1), declarația vamală poate fi făcută de către orice persoană care este în
măsură să prezinte sau să pună la dispoziție toate documentele
solicitate pentru aplicarea dispozițiilor regimului vamal pentru
care au fost declarate mărfurile. Această persoană trebuie să fie, de
asemenea, în măsură să prezinte sau să pună la dispoziție mărfurile în cauză la biroul vamal competent.
Cu toate acestea, în cazul în care acceptarea unei declarații vamale
antrenează obligații speciale pentru o anumită persoană, această
declarație trebuie făcută de către această persoană sau de către
reprezentantul său.
(2)
Declarantul trebuie să fie stabilit pe teritoriul vamal al
Comunității. Cu toate acestea, următorii declaranți nu trebuie să
fie stabiliți în Comunitate:
— persoanele care depun o declarație de tranzit sau admitere
temporară;
— persoane care declară mărfurile în mod ocazional, cu condiția ca autoritățile vamale să considere acest lucru justificat.

Articolul 110
Declarația suplimentară
(1) În cazul declarației simplificate conform articolului 109 alineatul (1), declarantul furnizează o declarație suplimentară conținând informații suplimentare necesare pentru completarea
declarației vamale pentru regimul vamal în cauză.

(3) Măsurile destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament, completându-l, s,i care stabilesc cazurile s,i
condițiile în care pot fi anulate cerințele menționate la alineatul (2)
sunt adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu
control menționată la articolul 184 alineatul (4).
Articolul 112

Declarația suplimentară poate avea un caracter global, periodic
sau recapitulativ.

Acceptarea declarației

Măsurile destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament, completându-l, s,i care prevăd derogări de la
primul paragraf din prezentul alineat sunt adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 184 alineatul (4).

(1)
Declarațiile care respectă condițiile prevăzute în prezentul
capitol sunt acceptate imediat de autoritățile vamale, cu condiția
ca mărfurile la care se referă să fi fost prezentate vămii sau să fie
puse la dispoziție pentru controale vamale într-un mod acceptabil de către autoritățile vamale.
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În cazul în care declarația ia forma unei înscrieri în evidența contabilă a declarantului s,i a unui acces la aceste date de către autoritățile vamale, declarația se consideră ca fiind acceptată în
momentul în care mărfurile sunt preluate în evidența contabilă.
Autoritățile vamale pot, fără a aduce atingere obligațiilor legale ale
declarantului sau punerii în aplicare a controalelor de securitate s,i
siguranță, dispensa declarantul de obligația de a prezenta sau de a
pune la dispoziție mărfurile în vederea controlului vamal.
(2)
Fără a aduce atingere articolului 110 alineatul (2) sau alineatului (1) al doilea paragraf din prezentul articol, în cazul în
care o declarație vamală este depusă la un birou vamal diferit de
cel în care sunt prezentate mărfurile, declarația este acceptată în
cazul în care biroul la care sunt prezentate mărfurile confirmă disponibilitatea mărfurilor pentru controale vamale.
(3)
Data de acceptare a declarației vamale de către autoritățile
vamale este, în cazul în care nu există dispoziții contrare, data de
luare în considerare pentru aplicarea dispozițiilor regimului vamal
sub care au fost declarate mărfurile s,i pentru toate celelalte formalități de import s,i export.
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(b) în cazul în care acestea sunt asigurate că, în urma unor circumstanțe particulare, plasarea mărfurilor sub regimul vamal
pentru care au fost declarate nu se mai justifică.
Cu toate acestea, în cazul în care autoritățile vamale au informat
declarantul de intenția lor de a proceda la verificarea mărfurilor,
cererea de invalidare a declarației nu poate fi acceptată înainte ca
această verificare să aibă loc.
(2) Declarația nu poate fi invalidată după acordarea liberului de
vamă pentru mărfuri.
Măsurile destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament, completându-l, s,i care prevăd derogări de la
primul paragraf din prezentul alineat sunt adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 184 alineatul (4).

Secțiunea 5
Alte simplificări

(4)
Comisia, în conformitate cu procedura de reglementare
menționată la articolul 184 alineatul (2), adoptă măsurile de
punere în aplicare a prezentului articol.

Articolul 115

Articolul 113

Facilitatea întocmirii declarațiilor vamale pentru mărfurile
care fac obiectul unor subpoziții tarifare diferite

Rectificarea declarației
(1)
Declarantul este autorizat, la cererea sa, să rectifice una sau
mai multe date din declarație după acceptarea acesteia de către
autoritățile vamale. Rectificarea nu are ca efect să facă declarația
aplicabilă altor mărfuri decât cele pentru care a fost inițial
declarată.
(2) O astfel de rectificare nu poate fi autorizată, în cazul în care
aceasta este solicitată după ce autoritățile vamale:
(a) fie au informat declarantul de intenția lor de a proceda la
verificarea mărfurilor;
(b) au constatat incorectitudinea datelor în cauză;
(c) fie au acordat mărfurilor liberul de vamă.
(3) Măsurile destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament, completându-l, care prevăd excepțiile de la
alineatul (2) litera (c) din prezentul articol, sunt adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la
articolul 184 alineatul (4).

În cazul în care un transport este compus din mărfuri care fac
obiectul unor subpoziții tarifare diferite, iar tratarea fiecăreia dintre aceste mărfuri conform încadrării sale tarifare antrenează, în
vederea întocmirii declarației, activități s,i cheltuieli disproporționate față de valoarea taxelor la import care le sunt aplicabile, autoritățile vamale pot, la cererea declarantului, să accepte ca
totalitatea transportului să fie taxată conform subpoziției tarifare
a mărfii care este supusă celei mai ridicate taxe la import sau la
export.
Comisia poate, în conformitate cu procedura de reglementare
menționată la articolul 184 alineatul (2), adopta măsurile de
punere în aplicare a prezentului articol.

Articolul 116
Simplificarea formalităților s,i controalelor vamale
(1)
Autoritățile vamale pot autoriza simplificări ale formalităților s,i controalelor vamale, altele decât cele prevăzute la secțiunea 3 din prezentul capitol.
(2) Măsurile destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament, completându-l, care stabilesc, în special,
următoarele:

Articolul 114
Invalidarea declarației
(1)
La cererea declarantului, autoritățile vamale invalidează o
declarație deja acceptată în următoarele cazuri:
(a) în cazul în care acestea sunt asigurate că mărfurile sunt plasate imediat sub un alt regim vamal;

(a) acordarea autorizațiilor menționate la alineatul (1);
(b) cazurile în care trebuie să se procedeze la revizuirea autorizației s,i condițiile în care utilizarea acestora urmează să fie
supravegheată de autoritățile vamale;
(c) condițiile în care se acordă autorizațiile;
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(d) condițiile în care un operator economic poate fi autorizat să
desfăs,oare anumite formalități vamale care, în principiu, ar
trebui desfăs,urate de autoritățile vamale, inclusiv autoevaluarea taxelor la import s,i la export, precum s,i să efectueze
anumite controale sub supraveghere vamală;

(b) să solicite declarantului prezentarea altor documente;

(e) identificarea autorității vamale competente pentru acordarea
autorizațiilor;

(d) să preleveze es,antioane în vederea analizei sau examinării
aprofundate a mărfurilor.

(f) consultarea altor autorități vamale s,i furnizarea de informații
acestor autorități, dacă este cazul;
(g) condițiile în care autorizațiile pot fi suspendate sau retrase;
(h) rolul s,i responsabilitățile specifice ale birourilor vamale competente implicate, în special în ceea ce prives,te controalele
care urmează a fi aplicate;
(i)

modalitatea s,i eventualul termen pentru îndeplinirea
formalităților,

sunt adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu
control menționată la articolul 184 alineatul (4).
Aceste măsuri iau în considerare elementele următoare:
— formalitățile vamale care trebuie realizate s,i controalele
vamale care trebuie realizate din motive de securitate s,i siguranță, în cazul mărfurilor aduse pe teritoriul vamal al Comunității sau care părăsesc acest teritoriu;
— normele adoptate în temeiul articolului 25 alineatul (3);
— în ceea ce prives,te litera (d), în cazul în care sunt implicate
mai multe state membre, solicitantul deține statutul de operator economic autorizat în temeiul articolului 14;

(c) să verifice mărfurile;

Articolul 118
Verificarea mărfurilor s,i prelevarea de es,antioane
(1)
Transportul mărfurilor spre locurile în care se procedează
la verificarea lor, respectiv, dacă este cazul, la prelevarea de es,antioane s,i toate manipulările necesare pentru a permite această
verificare sau prelevare sunt efectuate de către declarant sau pe
propria sa răspundere. Cheltuielile care rezultă sunt suportate de
către declarant.

(2)
Declarantul are dreptul să asiste sau să fie reprezentat la
verificarea mărfurilor sau la prelevarea de es,antioane. În cazul în
care autoritățile vamale au motive temeinice, acestea pot solicita
declarantului să asiste la verificarea mărfurilor sau la prelevarea de
es,antioane sau să se facă reprezentat, sau să le furnizeze asistența
necesară pentru facilitarea verificării mărfurilor sau a prelevării de
es,antioane menționate mai sus.
(3)
Efectuată conform dispozițiilor în vigoare, es,antionarea nu
presupune nicio indemnizație din partea autorităților vamale, dar
costurile de analiză sau de control sunt suportate de acestea din
urmă.

Articolul 119
— în ceea ce prives,te litera (e), locul în care sunt menținute sau
accesibile conturile utilizate în scopuri vamale, facilitând controalele bazate pe audit, precum s,i locul unde vor fi desfăs,urate cel puțin o parte din activitățile care fac obiectul
autorizației.
CAPITOLUL 3

Verificarea s,i acordarea liberului de vamă
Secțiunea 1
Verificarea
Articolul 117
Verificarea declarației vamale
În scopul verificării corectitudinii informațiilor conținute în
declarația vamală acceptată, autoritățile vamale pot:
(a) să examineze declarația s,i toate documentele de însoțire;

Verificarea parțială a mărfurilor s,i prelevarea de es,antioane
(1)
În cazul în care verificarea nu se efectuează decât asupra
unei părți din mărfurile acoperite de declarație sau în cazul în care
se procedează la prelevarea de es,antioane, rezultatele acestei verificări parțiale sau ale analizei sau ale controlului es,antioanelor
sunt valabile pentru totalitatea mărfurilor acoperite de aceeas,i
declarație.

Cu toate acestea, declarantul poate solicita o verificare a mărfurilor sau o es,antionare suplimentară, în cazul în care estimează că
rezultatele verificării parțiale sau ale analizei sau controlului es,antioanelor nu sunt valabile pentru restul mărfurilor declarate. Cererea este acceptată cu condiția ca mărfurile să nu fi făcut obiectul
liberului de vamă sau, în cazul în care acesta a fost acordat,
ca declarantul să demonstreze că acestea nu au fost alterate în
niciun fel.

(2)
În sensul alineatului (1), în cazul în care o declarație acoperă mai multe articole, informațiile referitoare la fiecare dintre
acestea sunt considerate a fi declarații separate.
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(3)
Comisia adoptă, în conformitate cu procedura de gestionare menționată la articolul 184 alineatul (3), măsurile care stabilesc procedura de urmat în cazul existenței unor rezultate
divergente ale verificărilor efectuate conform alineatului (1) din
prezentul articol.
Articolul 120
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Primul paragraf se aplică, de asemenea, în cazul în care verificarea
menționată la articolul 117 nu poate fi terminată într-un termen
rezonabil s,i în cazul în care prezența mărfurilor în vederea acestei
verificări nu mai este necesară.
(2)
Liberul de vamă este acordat o singură dată pentru totalitatea mărfurilor care fac obiectul aceleias,i declarații.

Rezultatele verificării
(1)
Rezultatele verificării declarației servesc drept bază pentru
aplicarea dispozițiilor privind regimul vamal sub care au fost plasate mărfurile.
(2) În cazul în care nu s-a procedat la verificarea declarației, alineatul (1) se aplică în conformitate cu informațiile din declarație.
(3)
Rezultatele verificării efectuate de autoritățile vamale au
aceeas,i forță probatorie pe întreg teritoriul vamal al Comunității.

În sensul primului paragraf, în cazul în care declarația acoperă mai
multe articole, informațiile referitoare la fiecare dintre acestea sunt
considerate ca declarații separate.
(3)
În cazul în care mărfurile sunt prezentate, într-un alt birou
vamal decât cel în care declarația vamală a fost acceptată, autoritățile vamale în cauză schimbă informațiile necesare acordării
liberului de vamă mărfurilor, fără a prejudicia controalele
corespunzătoare.

Articolul 121

Articolul 124

Măsuri de identificare

Liberul de vamă condiționat de plata taxelor la import sau
export corespunzătoare datoriei vamale sau constituirea
unei garanții

(1)
Autoritățile vamale sau, după caz, operatorii economici
autorizați în acest sens de către autoritățile vamale iau măsurile
necesare de identificare a mărfurilor pentru garantarea respectării
condițiilor regimului vamal pentru care mărfurile au fost
declarate.
Aceste măsuri de identificare au aceleas,i efecte juridice pe întreg
teritoriul vamal al Comunității.
(2) Mijloacele de identificare aplicate mărfurilor sau mijloacelor de transport nu pot fi înlăturate sau distruse decât de autoritățile vamale sau, în cazul în care acestea din urmă autorizează, de
către operatorii economici, cu excepția cazului în care, în urma
unui caz fortuit sau de forță majoră, înlăturarea sau distrugerea
acestora este indispensabilă pentru a asigura protecția mărfurilor
sau a mijloacelor de transport.
Articolul 122
Măsuri de punere în aplicare
Comisia poate adopta, în conformitate cu procedura de reglementare menționată la articolul 184 alineatul (2), măsurile de punere
în aplicare ale prezentei secțiuni.

(1)
În cazul în care plasarea mărfurilor sub un regim vamal
antrenează nas,terea unei datorii vamale, acordarea liberului de
vamă mărfurilor este condiționată de plata cuantumului taxelor la
import sau la export corespunzătoare datoriei vamale sau de constituirea unei garanții pentru acoperirea acestei datorii.
Cu toate acestea, fără a aduce atingere paragrafului al treilea,
primul paragraf nu este aplicabil regimului de admitere temporară cu exonerare parțială de taxe la import.
În cazul în care, prin aplicarea dispozițiilor privind regimul vamal
pentru care mărfurile sunt declarate, autoritățile vamale solicită
constituirea unei garanții, liberul de vamă pentru aceste mărfuri
sub regimul vamal în cauză nu poate fi acordat decât după constituirea acestei garanții.
(2)
Comisia poate adopta, în conformitate cu procedura de
reglementare menționată la articolul 184 alineatul (2), măsuri de
derogare de la alineatul (1) primul s,i al treilea paragraf din prezentul articol.

Secțiunea 2

CAPITOLUL 4

Liberul de vamă

Dispunerea asupra mărfurilor

Articolul 123
Acordarea liberului de vamă pentru mărfuri
(1)
Fără a aduce atingere articolului 117, în cazul în care condițiile de plasare sub regimul în cauză sunt întrunite s,i cu condiția
ca eventualele restricții să fie aplicate s,i ca mărfurile să nu facă
obiectul măsurilor de interdicție, autoritățile vamale acordă liberul
de vamă acestor mărfuri în momentul în care informațiile din
declarație au fost verificate sau au fost admise fără verificare.

Articolul 125
Distrugerea mărfurilor
În cazul în care au motive rezonabile, autoritățile vamale pot solicita ca mărfurile care au fost prezentate în vamă să fie distruse
s,i informează deținătorul acestora în acest sens. Cheltuielile rezultate din această distrugere sunt suportate de deținătorul
mărfurilor.
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Articolul 126

Articolul 128

Măsuri de luat de către autoritățile vamale

Măsuri de punere în aplicare

(1)
Autoritățile vamale iau toate măsurile necesare, inclusiv
confiscarea s,i comercializarea sau distrugerea, pentru a reglementa situația mărfurilor în cazurile următoare:

Măsurile destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament, completându-l, privind punerea în aplicare a prezentului capitol sunt adoptate în conformitate cu procedura de
reglementare cu control menționată la articolul 184 alineatul (4).

(a) în cazul în care una dintre obligațiile definite în legislația
vamală cu privire la introducerea mărfurilor necomunitare pe
teritoriul vamal al Comunității nu a fost îndeplinită sau mărfurile au fost retrase de sub supraveghere vamală;

TITLUL VI
PUNEREA ÎN LIBERĂ CIRCULAȚIE S,I EXONERAREA
DE TAXE LA IMPORT

(b) în cazul în care mărfurilor nu li se poate acorda liberul de
vamă pentru unul dintre motivele următoare:

CAPITOLUL 1

Punerea în liberă circulație
(i)

verificarea lor nu a putut fi efectuată sau continuată în
termenul fixat de autoritățile vamale, din motive imputabile declarantului;

(ii) documentele a căror prezentare condiționează plasarea
sub un regim vamal solicitat sau acordarea liberului de
vamă pentru acest regim nu au fost prezentate;
(iii) plățile sau garanțiile care ar fi trebuit efectuate sau constituite cu privire la taxele la import sau la export, după
caz, nu au fost efectuate sau furnizate în termenele
prevăzute;
(iv) sunt supuse unor măsuri de prohibiție sau restricție;
(c) în cazul în care mărfurile nu sunt ridicate într-un termen
rezonabil după acordarea liberului de vamă;
(d) în cazul în care, după acordarea liberului de vamă, se constată că mărfurile nu au îndeplinit condițiile care justifică
acest liber de vamă;
(e) în cazul în care mărfurile sunt abandonate în favoarea statului, în temeiul articolului 127.
(2)
Mărfurile necomunitare care au fost abandonate în favoarea statului, sechestrate sau confiscate sunt considerate a fi plasate sub regimul de depozitare temporară.

Articolul 129
Domeniul de aplicare s,i efectul
(1)
Mărfurile necomunitare destinate introducerii pe piața
comunitară sau uzului sau consumului privat în interiorul Comunității fac obiectul punerii în liberă circulație.
(2)

Punerea în liberă circulație implică:

(a) perceperea de taxe la import datorate;
(b) perceperea, dacă este cazul, a altor taxe conform dispozițiilor relevante în vigoare în materie de percepere a taxelor mai
sus amintite;
(c) aplicarea de măsuri de politică comercială, respectiv de
măsuri de prohibiție sau restricție, cu condiția ca acestea să
nu fi fost aplicate într-un stadiu anterior;
(d) îndeplinirea altor formalități prevăzute pentru importul de
mărfuri.
(3)
Punerea în liberă circulație conferă mărfurilor necomunitare statutul vamal de mărfuri comunitare.
CAPITOLUL 2

Exonerarea de taxe la import
Articolul 127
Abandonul

Secțiunea 1
Mărfuri reintroduse

(1)
Mărfurile necomunitare sau plasate sub regimul de destinație finală, cu autorizarea prealabilă a autorităților vamale s,i cu
condiția să nu fi fost utilizate, pot fi abandonate în favoarea statului de către titularul regimului sau, dacă este cazul, de către deținătorul lor.
(2)
Abandonul mărfurilor nu antrenează nicio cheltuială din
partea statului. Titularul regimului sau, dacă este cazul, deținătorul mărfurilor suportă cheltuielile aferente distrugerii sau oricărei
alte modalități de dispunere asupra mărfurilor.

Articolul 130
Domeniul de aplicare s,i efectul
(1)
Mărfurile necomunitare care, după ce au fost exportate inițial în calitate de mărfuri comunitare în exteriorul teritoriului
vamal al Comunității, sunt reintroduse în acesta în termen de trei
ani s,i declarate pentru punerea în liberă circulație, la cererea persoanei interesate, sunt exonerate de taxe la import.
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(2)
Termenul de trei ani menționat la alineatul (1) poate fi
depăs,it pentru a lua în considerare împrejurările speciale.
(3)
În cazul în care mărfurile reintroduse au fost, anterior
exportării lor de pe teritoriul vamal al Comunității, puse în liberă
circulație cu taxe la import reduse sau zero datorită destinației lor
finale, acestora li se acordă exonerarea de taxe în conformitate cu
alineatul (1) numai în măsura în care ele urmează să fie puse în
liberă circulație pentru aceeas,i destinație finală.
În cazul în care destinația finală pentru care mărfurile respective
urmează să fie puse în liberă circulație nu mai este aceeas,i, cuantumul taxelor la import se reduce cu cel eventual încasat la prima
punere în liberă circulație a mărfurilor. În cazul în care cel de-al
doilea cuantum îl depăs,es,te pe cel încasat la punerea în liberă circulație a mărfurilor reintroduse, nu se acordă nicio rambursare.
(4)
În cazul în care mărfurile comunitare s,i-au pierdut statutul
comunitar în temeiul articolului 102 litera (b) s,i sunt puse în
liberă circulație ulterior, alineatele (1), (2) s,i (3) din prezentul articol se aplică mutatis mutandis.
(5) Exonerarea de taxe la import nu este acordată decât cu condiția ca mărfurile să fie reimportate în aceeas,i stare ca cea în care
au fost exportate.
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(2)
La cererea declarantului s,i cu condiția ca acesta să comunice informațiile necesare, valoarea taxelor la import asupra mărfurilor vizate la alineatul (1) din prezentul articol este determinată
conform articolului 53 alineatul (3). Data de acceptare a notificării de reexport este considerată a fi data de punere în liberă
circulație.
(3)
Exonerarea de taxe la import prevăzută la articolul 130 nu
se acordă produselor compensatoare care au fost exportate conform articolului 142 alineatul (2) litera (b), cu excepția cazului în
care se asigură că nicio marfă nu va fi admisă sub regimul de perfecționare activă.
Secțiunea 2
P e s c u i t u l m a r i t i m s, i p r o d u s e l e o b ț i n u t e
din mare
Articolul 133
Produse de pescuit maritim s,i produse obținute din mare
Fără a aduce atingere articolului 36 alineatul (1), sunt exonerate
de taxe la import în momentul punerii în liberă circulație:
(a) produsele de pescuit maritim s,i alte produse obținute din
marea teritorială a unei țări sau a unui teritoriu situat în afara
teritoriul vamal al Comunității, prin intermediul navelor
înmatriculate sau înregistrate într-un stat membru s,i care
arborează pavilionul statului respectiv;

Articolul 131
Cazuri în care nu se acordă exonerare de taxe la import
Exonerarea de taxe la import prevăzută la articolul 130 nu se
acordă în următoarele cazuri:

(b) produsele obținute din produsele menționate la litera (a) la
bordul navelor-fabrică ce îndeplinesc condițiile prevăzute la
litera menționată.
Secțiunea 3
Măsuri de punere în aplicare

(a) mărfurilor exportate în afara teritoriului vamal al Comunității sub regimul de perfecționare pasivă, cu excepția cazurilor
în care:

Articolul 134
Măsuri de punere în aplicare

(i)

aceste mărfuri rămân în starea în care au fost exportate;

(ii) normele adoptate în conformitate cu articolul 134 permit acest lucru;
(b) mărfurilor care au beneficiat de măsurile stabilite în cadrul
politicii agricole comune care implică exportarea acestora în
afara teritoriului vamal al Comunității, cu excepția cazului în
care normele adoptate în conformitate cu articolul 134 nu
permit acest lucru.

Măsurile destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament, completându-l, privind punerea în aplicare a prezentului capitol sunt adoptate în conformitate cu procedura de
reglementare cu control menționată la articolul 184 alineatul (4).
TITLUL VII
REGIMURI SPECIALE
CAPITOLUL 1

Dispoziții generale
Articolul 132
Mărfuri plasate în prealabil sub regimul
de perfecționare activă
(1)
Articolul 130 se aplică mutatis mutandis pentru produsele
compensatoare care au fost inițial reexportate în afara teritoriului
vamal al Comunității ulterior unui regim de perfecționare activă.

Articolul 135
Domeniul de aplicare
Mărfurile pot fi plasate într-una dintre categoriile următoare de
regimuri speciale:
(a) tranzitul; care cuprinde tranzitul extern s,i tranzitul intern;
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(b) antrepozitare; care cuprinde depozitare temporară, antrepozitare vamală s,i zone libere;
(c) destinația specială; care cuprinde admiterea temporară s,i destinația finală;
(d) perfecționarea; care cuprinde perfecționarea activă s,i perfecționarea pasivă.

Articolul 136
Autorizarea

4.6.2008

Aceste măsuri iau în considerare elementele următoare:
(a) în ceea ce prives,te litera (c) din primul paragraf, în cazul în
care sunt implicate mai multe state membre, respectarea de
către solicitant a criteriilor prevăzute la articolul 14 pentru
acordarea statutului de operator economic autorizat;
(b) în ceea ce prives,te litera (d) de la primul paragraf, locul în care
persoana îs,i ține contabilitatea principală în scopuri vamale,
facilitând controalele bazate pe audit, precum s,i locul în care
vor fi desfăs,urate cel puțin o parte din activitățile care fac
obiectul autorizației.

(1)
O autorizație din partea autorităților vamale este necesară
pentru următoarele:

(3)
În cazul în care nu există dispoziții contrare în legislația
vamală, autorizația menționată la alineatul (1) este acordată exclusiv persoanelor următoare:

— utilizarea regimului de perfecționare activă sau pasivă, de
admitere temporară sau de destinație finală;

(a) persoanelor stabilite pe teritoriul vamal al Comunității;

— exploatarea spațiilor de depozitare pentru depozitarea temporară sau antrepozitarea vamală a mărfurilor, cu excepția
cazului în care operatorul spațiului respectiv este chiar autoritatea vamală.

(b) persoanelor care oferă asigurarea necesară bunei derulări a
operațiunilor s,i care, în cazul în care o datorie vamală sau alte
taxe pot lua nas,tere pentru mărfurile plasate sub un regim
special, constituie o garanție conform articolului 56;

Condițiile în care este admisă utilizarea unuia sau a mai multora
dintre regimurile speciale menționate mai sus sau exploatarea spațiilor de depozitare sunt precizate în autorizație.

(c) în cazul regimului de admitere temporară sau de perfecționare activă, persoanei care utilizează marfa sau îs,i asumă utilizarea acesteia, sau care desfăs,oară operațiuni de
perfecționare sau îs,i asumă executarea lor.

(2) Măsurile destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament, completându-l, prin care se stabilesc, în special, următoarele:
(a) acordarea autorizației menționate la alineatul (1);
(b) cazurile în care trebuie să se procedeze la revizuirea
autorizației;

Măsurile destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament, completându-l, s,i care prevăd derogări de la
primul paragraf din prezentul alineat sunt adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 184 alineatul (4).
(4)
În cazul în care nu există dispoziții contrare s,i în completarea alineatului (3), autorizația menționată la alineatul (1) nu este
acordată decât în cazul în care condițiile următoare sunt întrunite:

(c) condițiile în care se acordă autorizația;
(d) identificarea autorității vamale competente pentru acordarea
autorizației;
(e) consultarea altor autorități vamale s,i furnizarea de informații
acestor autorități, dacă este cazul;
(f) condițiile în care autorizația poate fi suspendată sau revocată;
(g) rolul s,i responsabilitățile specifice ale birourilor vamale competente implicate, în special în ceea ce prives,te controalele
care urmează a fi efectuate;
(h) modalitatea s,i eventualul termen de îndeplinire a
formalităților,
sunt adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu
control menționată la articolul 184 alineatul (4).

(a) în cazul în care autoritățile vamale pot exercita supravegherea
vamală fără să fie necesară introducerea unor măsuri administrative disproporționate în raport cu nevoile economice în
cauză;
(b) în cazul în care interesele esențiale ale producătorilor din
Comunitate nu riscă să fie afectate negativ de o autorizație de
plasare sub un regim de perfecționare (condiții economice).
Interesele esențiale ale producătorilor din Comunitate sunt considerate ca nefiind afectate negativ, după cum se menționează la
primul paragraf litera (b), cu excepția cazului în care se dovedes,te
contrariul sau dacă legislația vamală prevede că se consideră a fi
îndeplinite condițiile economice.
În cazul în care se dovedes,te că interesele esențiale ale producătorilor din Comunitate riscă să fie afectate negativ, se efectuează
o verificare a condițiilor economice conform dispozițiilor articolului 185.
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Comisia adoptă, în conformitate cu procedura de reglementare
menționată la articolul 184 alineatul (2), măsurile privind
următoarele:
(a) verificarea condițiilor economice;
(b) stabilirea cazurilor în care interesele esențiale ale producătorilor din Comunitate riscă să fie afectate negativ, ținând cont
de măsurile de politică agricolă s,i comercială;
(c) stabilirea cazurilor în care se consideră a fi îndeplinite condițiile economice.
(5)
Titularul autorizației informează autoritățile vamale cu privire la toți factorii care intervin după acordarea autorizației s,i care
sunt susceptibili de a influența menținerea sau conținutul acesteia.

Articolul 137
Evidențe
(1)
Cu excepția regimului de tranzit sau în cazul în care nu
există dispoziții contrare în legislația vamală, titularul autorizației,
titularul regimului s,i orice altă persoană care desfăs,oară o activitate implicând depozitarea, prelucrarea sau perfecționarea mărfurilor sau comercializarea s,i achiziționarea mărfurilor în zonele
libere ține o evidență în forma aprobată de către autoritățile
vamale.
Această evidență trebuie să permită autorităților vamale să
supravegheze regimul în cauză, în special în ceea ce prives,te identificarea mărfurilor plasate sub acest regim, statutul vamal s,i circulația acestora.
(2) Măsurile destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament, completându-l, privind punerea în aplicare
a prezentului articol sunt adoptate în conformitate cu procedura
de reglementare cu control menționată la articolul 184
alineatul (4).

Articolul 138
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(3)
Autoritățile vamale iau toate măsurile necesare în vederea
reglementării situației mărfurilor pentru care regimul nu s-a încheiat în condițiile prevăzute.

Articolul 139
Transferul de drepturi s,i obligații
Drepturile s,i obligațiile titularului unui regim, în privința mărfurilor plasate sub un regim special, altul decât cel de tranzit, pot fi
transferate integral sau parțial, în condițiile prevăzute de autoritățile vamale, altor persoane care îndeplinesc condițiile definite
pentru regimul respectiv.

Articolul 140
Circulația mărfurilor
(1)
Mărfurile plasate sub un regim special, altul decât cel de
tranzit, sau plasate în zone libere pot circula între diferite locuri
ale teritoriului vamal al Comunității, în măsura în care autorizația
acordată sau legislația vamală prevede acest lucru.
(2)
Comisia, în conformitate cu procedura menționată la articolul 184 alineatul (2), adoptă măsurile de punere în aplicare a
prezentului articol.

Articolul 141
Manipulări uzuale
Mărfurile plasate sub regim de antrepozitare vamală sau de perfecționare sau plasate în zone libere pot fi supuse manipulărilor
uzuale destinate să asigure conservarea, să amelioreze prezentarea
sau calitatea mărfurilor sau să le pregătească pentru distribuție sau
revinderea acestora.

Articolul 142
Mărfuri echivalente
(1)
Mărfurile echivalente sunt mărfuri comunitare depozitate,
utilizate sau transformate în locul mărfurilor plasate sub un regim
special.

Încheierea unui regim
În cadrul unui regim de perfecționare pasivă, mărfurile echivalente sunt mărfuri necomunitare transformate în locul mărfurilor
comunitare admise sub regimul de perfecționare pasivă.

(1)
În alte cazuri decât regimul de tranzit s,i fără a aduce atingere articolului 166, un regim special este încheiat în cazul în care
mărfurile admise sub acest regim sau produsele compensatoare
sunt plasate sub un nou regim vamal, au părăsit teritoriul vamal
al Comunității sau au fost distruse s,i nu au rămas resturi, sau sunt
abandonate în favoarea statului în temeiul articolului 127.

Mărfurile echivalente au acelas,i cod de opt cifre din Nomenclatura Combinată, au aceeas,i calitate comercială s,i prezintă aceleas,i
caracteristici tehnice ca ale mărfurilor pe care le înlocuiesc.

(2) Regimul de tranzit este încheiat de către autoritățile vamale
în momentul în care acestea sunt în măsură să stabilească, pe baza
unei comparații între datele disponibile la biroul de plecare s,i cele
disponibile la biroul de destinație, că acest regim s-a încheiat
corect.

Măsurile destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament, completându-l, s,i care prevăd derogări de la al treilea paragraf din prezentul alineat sunt adoptate în conformitate cu
procedura de reglementare cu control menționată la articolul 184
alineatul (4).
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(2)
Cu condiția ca regimul să se deruleze bine s,i, în special, ca
supravegherea vamală a acestuia din urmă să fie garantată, autoritățile vamale permit ca:

CAPITOLUL 2

(a) mărfurile echivalente să fie utilizate în cadrul unui regim special altul decât cel de tranzit, de admitere temporară s,i de
depozitare temporară;

Secțiunea 1

Tranzit

T r a n z i t u l e x t e r n s, i i n t e r n

(b) în cazul regimului de perfecționare activă, produsele compensatoare obținute din mărfuri echivalente să fie exportate
înaintea importului de mărfuri pe care le înlocuiesc;

Tranzitul extern

(c) în cazul perfecționării pasive, produsele compensatoare obținute din mărfuri echivalente să fie importate înainte de
exportul mărfurilor pe care le înlocuiesc.

(1)
Regimul de tranzit extern permite circulația mărfurilor
necomunitare dintr-un punct în altul al teritoriului vamal comunitar fără ca acestea să fie supuse:

Măsurile destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament, completându-l, care stabilesc cazurile în care autoritățile vamale pot autoriza utilizarea unor mărfuri echivalente
sub regimul de admitere temporară sunt adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 184 alineatul (4).

(a) taxelor la import;

(3)
Utilizarea de mărfuri echivalente nu este autorizată în nici
unul dintre cazurile următoare:
(a) atunci când, în cadrul perfecționării active, astfel cum a fost
definită la articolul 141, se efectuează doar manipulări
uzuale;
(b) în cazul în care o interdicție de drawback sau de exonerare de
taxe la import se aplică mărfurilor care nu sunt originare
folosite la fabricarea produselor în cadrul perfecționării active
pentru care dovada de origine este eliberată sau stabilită în
cadrul unui regim preferențial instituit între Comunitate s,i
anumite țări sau teritorii situate în afara teritoriului vamal al
Comunității sau grupuri de astfel de țări sau teritorii; sau

Articolul 144

(b) altor taxe, conform altor dispoziții relevante în vigoare;
(c) măsurilor de politică comercială, în măsura în care acestea nu
interzic introducerea mărfurilor pe teritoriul vamal al Comunității sau scoaterea lor din acesta.
(2) Măsurile destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament, completându-l, care stabilesc cazurile s,i condițiile în care mărfurile comunitare sunt plasate în regim de tranzit
extern, sunt adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 184 alineatul (4).
(3) Circulația menționată la alineatul (1) se desfăs,oară într-unul
din modurile următoare:
(a) sub regimul de tranzit extern comunitar;
(b) în conformitate cu Convenția TIR, cu condiția ca circulația:

(c) în cazul în care această utilizare riscă să conducă la un avantaj tarifar nejustificat la import.

(i)

Măsurile destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament, completându-l, s,i care prevăd cazuri suplimentare
în care nu pot fi folosite bunuri echivalente sunt adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la
articolul 184 alineatul (4).

(ii) să fie efectuată de la un punct la altul al teritoriului vamal
al Comunității printr-o țară sau un teritoriu aflate în
exteriorul teritoriului vamal al Comunității;

(4)
În cazul menționat la alineatul (2) litera (b) din prezentul
articol s,i în măsura în care produsele compensatoare sunt pasibile de taxe la export în cazul în care nu sunt exportate în cadrul
regimului de perfecționare activă, titularul autorizației asigură o
garanție care acoperă plata taxelor exigibile în cazul în care mărfurile necomunitare nu au fost importate în termenul prevăzut la
articolul 169 alineatul (3).
Articolul 143
Măsuri de punere în aplicare
Comisia adoptă, în conformitate cu procedura de reglementare
menționată la articolul 184 alineatul (2), măsurile privind funcționarea regimurilor din prezentul titlu.

să înceapă s,i să se termine în exteriorul teritoriului vamal
al Comunității; sau

(c) în conformitate cu Convenția ATA/Convenția de la Istambul,
atunci când are loc un tranzit;
(d) sub acoperirea manifestului Rin (articolul 9 din Convenția
revizuită pentru navigația pe Rin);
(e) sub acoperirea formularului 302 prevăzut în cadrul acordului între părțile Tratatului Atlanticului de Nord privind statutul forțelor acestora, semnat la Londra la 19 iunie 1951;
(f) prin pos,tă, conform statutului Uniunii Pos,tale Universale, în
cazul în care mărfurile sunt transportate de titularii drepturilor s,i obligațiilor care decurg din acest statut sau în contul
lor.
(4)
Tranzitul extern se aplică fără a aduce atingere dispozițiilor articolului 140.
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Articolul 145
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(b) respectarea dispozițiilor vamale privind regimul respectiv;

Tranzitul intern
(1) Regimul de tranzit intern permite, în condițiile prevăzute la
alineatele (2) s,i (3), circulația mărfurilor comunitare de la un punct
la altul al teritoriului vamal al Comunității, cu traversarea unui
teritoriu extern, fără modificarea statutului lor vamal.
(2)

Circulația menționată la alineatul (1) se desfăs,oară:

(a) sub regimul de tranzit comunitar intern, cu condiția ca o astfel de posibilitate să fie prevăzută de un acord internațional;
(b) în conformitate cu Convenția TIR;
(c) în conformitate cu Convenția ATA/Convenția de la Istambul,
atunci când are loc un tranzit;

(c) în cazul în care nu există dispoziții contrare în legislația
vamală, constituirea unei garanții pentru asigurarea plății
cuantumului taxelor la import sau la export corespunzător
oricărei datorii vamale sau altor impuneri, conform altor dispoziții relevante, care pot lua nas,tere în raport cu mărfurile.
(2) Obligația titularului regimului este îndeplinită s,i regimul de
tranzit se încheie în momentul în care mărfurile plasate sub regim
s,i informațiile solicitate sunt prezentate biroului vamal de destinație conform legislației vamale.
(3)
Transportatorul sau destinatarul mărfurilor care le acceptă
cunoscând faptul că acestea circulă sub un regim de tranzit comunitar este, de asemenea, responsabil de a le prezenta intacte la
biroul vamal de destinație în termenul prevăzut s,i îndeplinind
măsurile de identificare luate de către autoritățile vamale.

(d) sub acoperirea manifestului Rin (articolul 9 din Convenția
revizuită pentru navigația pe Rin);
(e) sub acoperirea formularului 302 prevăzut în cadrul acordului între părțile Tratatului Atlanticului de Nord privind statutul forțelor acestora, semnat la Londra la 19 iunie 1951;
(f) prin pos,tă, conform statutului Uniunii Pos,tale Universale, în
cazul în care mărfurile sunt transportate de titularii drepturilor s,i obligațiilor care decurg din acest statut.

Articolul 147
Mărfurile care trec prin teritoriul unei țări situate în
exteriorul teritoriului vamal al Comunității sub regimul de
tranzit comunitar extern
(1)
Regimul de tranzit comunitar extern se aplică mărfurilor
care trec printr-un teritoriu situat în afara teritoriului vamal al
Comunității, dacă una dintre condițiile următoare este satisfăcută:
(a) această posibilitate este prevăzută de un acord internațional;

(3)
În cazurile menționate la alineatul (2) literele (b)-(f), mărfurile îs,i păstrează statutul vamal de mărfuri comunitare doar dacă
acest statut este stabilit sub anumite condiții s,i în modalitățile prevăzute de legislația vamală.
Măsurile destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament, completându-l, privind condițiile în care modalitățile prin care poate fi respectivul regim vamal sunt adoptate în
conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 184 alineatul (4).

(b) traversarea acestui teritoriu se efectuează sub acoperirea unui
titlu de transport unic stabilit pe teritoriul vamal al
Comunității.
(2)
În cazul menționat la alineatul (1) litera (b), efectul regimului de tranzit comunitar extern este suspendat pe perioada în care
mărfurile se află în afara teritoriului vamal al Comunității.

CAPITOLUL 3

Secțiunea 2

Antrepozitare

Tranzitul comunitar
Secțiunea 1
Articolul 146

Dispoziții comune

Obligațiile titularului regimului de tranzit comunitar s,i ale
transportatorului sau destinatarului mărfurilor care circulă
sub regimul de tranzit comunitar

Articolul 148

(1)
Titularul regimului de tranzit comunitar are următoarele
responsabilități:
(a) prezentarea mărfurilor intacte s,i a informațiilor solicitate la
biroul vamal de destinație în termenul prevăzut s,i prin îndeplinirea măsurilor de identificare luate de către autoritățile
vamale în vederea asigurării identificării acestora;

Domeniul de aplicare
(1) Regimul de antrepozitare permite stocarea mărfurilor necomunitare pe teritoriul vamal al Comunității fără ca mărfurile să fie
supuse:
(a) taxelor la import;
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(b) altor impuneri, conform altor dispoziții relevante în vigoare;
(c) măsurilor de politică comercială, în măsura în care acestea nu
interzic introducerea mărfurilor pe teritoriul vamal al Comunității sau scoaterea lor din acesta.
(2)
Mărfurile comunitare pot fi admise sub regimul de antrepozitare vamală sau de zonă liberă conform legislației vamale sau
legislației comunitare privind domeniile specifice sau pentru a
beneficia de o decizie care acordă rambursarea sau remiterea taxelor la import.
Măsurile destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament, completându-l, privind cazurile s,i condițiile în
care mărfurile comunitare sunt considerate în regim de antrepozitare sau de zonă liberă sunt adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 184
alineatul (4).
Articolul 149
Responsabilitățile titularului autorizației sau regimului
(1)
Titularul autorizației s,i titularul regimului au responsabilitatea să:
(a) asigure că mărfurile admise sub regimul de depozitare temporară sau de antrepozitare vamală nu sunt sustrase supravegherii vamale;
(b) îndeplinească obligațiile care rezultă din stocarea mărfurilor
care se află sub regimul de depozitare temporară sau de
antrepozitare vamală;
(c) se conformeze condițiilor speciale fixate în autorizația de
exploatare a unui antrepozit vamal sau a spațiilor unui depozit temporar.
(2)
Prin derogare de la alineatul (1), în cazul în care autorizația
prives,te un antrepozit vamal public, aceasta poate prevedea că
responsabilitățile menționate la alineatul (1) litera (a) sau (b) revin
exclusiv titularului regimului.
(3) Titularul regimului este întotdeauna responsabil de îndeplinirea obligațiilor care-i revin din plasarea mărfurilor sub regimul
de depozitare temporară sau de antrepozitare vamală.
Articolul 150
Durata regimului de antrepozitare
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(b) în situații excepționale, în special atunci când tipul s,i natura
mărfurilor poate, în caz de depozitare îndelungată, reprezenta un pericol pentru sănătatea oamenilor, a animalelor
sau a plantelor sau pentru mediul înconjurător.
(3) Măsurile destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament, completându-l, s,i care stabilesc cazurile
menționate la alineatul (2) sunt adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 184
alineatul (4).
Secțiunea 2
Depozitare temporară
Articolul 151
Plasarea mărfurilor în depozit temporar
(1)
În cazul în care nu există o declarație contrară privind un
regim vamal, următoarele mărfuri necomunitare sunt considerate
a fi declarate pentru regimul de depozitare temporară de către
deținătorul lor în momentul prezentării acestora în vamă:
(a) mărfurile introduse pe teritoriul vamal al Comunității fără a
intra direct într-o zonă liberă;
(b) mărfurile introduse într-o altă parte a teritoriului vamal al
Comunității provenind dintr-o zonă liberă;
(c) mărfurile pentru care regimul de tranzit extern se încheie.
Declarația vamală este considerată a fi depusă s,i acceptată de către
autoritățile vamale în momentul prezentării în vamă a mărfurilor.
(2)
Declarația vamală pentru un regim de depozitare temporară este constituită din declarația sumară de intrare sau din documentul de tranzit înlocuitor.
(3)
Autoritățile vamale pot solicita deținătorului mărfurilor să
constituie o garanție în scopul asigurării plății cuantumului taxelor la import sau la export corespunzătoare oricăror datorii
vamale sau altor cheltuieli posibile care pot lua nas,tere conform
altor dispoziții relevante.
(4)
În cazul în care, din orice motiv, mărfurile nu pot fi plasate
sau nu mai pot fi menținute sub regimul de depozitare temporară,
autoritățile vamale iau fără întârziere toate măsurile necesare pentru a reglementa situația acestor mărfuri. Articolele 125-127 se
aplică mutatis mutandis.

(1) Perioada în care mărfurile se află sub regimul de antrepozitare nu este limitată.

(5)
Comisia poate adopta, în conformitate cu procedura de
reglementare menționată la articolul 184 alineatul (2), măsurile de
punere în aplicare a prezentului articol.

(2) Cu toate acestea, autoritățile vamale pot fixa un termen în
care regimul de antrepozitare trebuie încheiat într-una dintre
următoarele situații:

Articolul 152
Mărfuri în depozitare temporară

(a) când spațiul de depozitare este exploatat de către autoritățile
vamale s,i este disponibil pentru utilizare de către orice persoană pentru depozitarea temporară a mărfurilor, conform
articolului 151;

(1)
Mărfurile plasate sub regimul de depozitare temporară se
depozitează numai în locuri autorizate pentru depozitare
temporară.
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(2)
Fără a aduce atingere articolului 91 alineatul (2), mărfurile
admise sub regimul de depozitare temporară nu fac obiectul altor
manipulări decât cele destinate să le asigure conservarea fără a
modifica prezentarea sau caracteristicile tehnice.
Secțiunea 3
Antrepozitare vamală
Articolul 153
Depozitarea în antrepozite vamale
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(3)
Persoanele, mărfurile s,i mijloacele de transport care intră
într-o zonă liberă sau care ies pot face obiectul unor controale
vamale.
Articolul 156
Construcții s,i activități autorizate în zonele libere
(1)
Orice construcție de imobile într-o zonă liberă este condiționată de obținerea unei autorizații prealabile din partea autorităților vamale.

(1) Mărfurile necomunitare plasate sub regim de antrepozitare
vamală pot fi depozitate în spații sau în orice alte puncte autorizate pentru acest regim de către autoritățile vamale s,i sub supraveghere vamală, denumite în continuate „antrepozite vamale”.

(2)
Sub rezerva legislației vamale, orice activitate de natură
industrială, comercială sau de prestări de servicii este autorizată
într-o zonă liberă. Desfăs,urarea acestor activități face obiectul
unei notificări prealabile către autoritățile vamale.

(2)
Antrepozitele vamale pot fi utilizate pentru antrepozitarea
mărfurilor de către orice persoană (antrepozit vamal public) sau
pentru depozitarea mărfurilor de către titularul unei autorizații de
antrepozitare vamală (antrepozit vamal privat).

(3) Autoritățile vamale pot impune interdicții sau restricții asupra activităților menționate la alineatul (2), ținând seama de
natura mărfurilor în cauză, de necesitatea de supraveghere vamală
sau de siguranță s,i securitate.

(3)
Mărfurile plasate sub regimul de antrepozitare vamală pot
fi scoase temporar din antrepozitul vamal. Cu excepția cazurilor
de forță majoră, această scoatere trebuie autorizată în prealabil de
către autoritățile vamale.

(4)
Autoritățile vamale pot interzice desfăs,urarea unei activități într-o zonă liberă persoanelor care nu oferă asigurări necesare
privind respectarea dispozițiilor vamale.

Articolul 154

Articolul 157

Mărfuri comunitare, destinație finală s,i activități de
perfecționare

Prezentarea mărfurilor s,i plasarea sub regim

(1)
În cazul în care există o necesitate economică s,i în care
supravegherea vamală nu este afectată, autoritățile vamale pot
autoriza operațiunile următoare într-un antrepozit vamal:
(a) depozitarea de mărfuri comunitare;
(b) perfecționarea mărfurilor plasate sub regimul de perfecționare activă sau de destinație finală, în condițiile prevăzute de
aceste regimuri.
(2)
În cazul menționat la alineatul (1), mărfurile nu sunt considerate a se afla sub regimul de antrepozitare vamală.
Secțiunea 4
Zone libere
Articolul 155
Desemnarea zonelor libere
(1) Statele membre pot desemna anumite părți ale teritoriului
vamal al Comunității drept zone libere.
Statul membru determină perimetrul fiecărei zone libere, respectiv punctele de acces s,i de ies,ire ale acesteia.
(2)

Zonele libere sunt închise.

Perimetrul s,i punctele de acces s,i de ies,ire ale unei zone libere sunt
supuse supravegherii vamale.

(1)
Mărfurile introduse într-o zonă liberă trebuie să fie prezentate în vamă s,i să facă obiectul formalităților vamale prevăzute în
cazurile următoare:
(a) în cazul în care sunt introduse în zonele libere sosind direct
din exteriorul teritoriului vamal al Comunității;
(b) în cazul în care se află plasate sub un regim vamal care se termină sau este încheiat în momentul în care acestea sunt
admise sub regimul de zonă liberă;
(c) în cazul în care sunt plasate sub regimul de zonă liberă pentru a beneficia de o decizie de acordare a rambursării sau a
remiterii de taxe la import;
(d) în cazul în care acte cu putere de lege, altele decât legislația
vamală, prevăd astfel de formalități.
(2)
Mărfurile introduse într-o zonă liberă în alte circumstanțe
decât cele acoperite de alineatul (1) nu trebuie prezentate în vamă.
(3)
Fără a aduce atingere articolului 158, mărfurile introduse
într-o zonă liberă sunt considerate ca fiind plasate sub regimul de
zonă liberă:
(a) în momentul introducerii lor în această zonă, cu excepția
cazului în care acestea se află deja sub un alt regim vamal;
(b) la terminarea regimului de tranzit, cu excepția cazului în care
sunt plasate imediat sub un alt regim vamal.
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Articolul 158
Mărfuri comunitare în zone libere
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Articolele 91-98 se aplică mutatis mutandis mărfurilor introduse în
alte părți ale teritoriului vamal al Comunității.

Articolul 161

(1) Mărfurile comunitare pot fi introduse, antrepozitate, deplasate, utilizate, transformate sau consumate într-o zonă liberă. În
astfel de cazuri, acestea nu sunt considerate ca aflându-se sub
regimul de zonă liberă.

Statutul vamal

(2)
La cererea persoanei interesate, autoritățile vamale atestă
statutul vamal comunitar de mărfuri comunitare pentru următoarele mărfuri:

În cazul în care mărfurile sunt scoase dintr-o zonă liberă s,i introduse într-o altă parte a teritoriului vamal al Comunității sau plasate sub un regim vamal, acestea sunt considerate ca fiind mărfuri
necomunitare, cu excepția cazului în care statutul lor vamal de
mărfuri comunitare a fost demonstrat prin atestarea menționată
la articolul 158 alineatul (2) sau prin orice alt document prevăzut
de legislația vamală comunitară.

(a) mărfuri comunitare introduse în zonele libere;
(b) mărfuri comunitare care au fost supuse operațiunilor de perfecționare într-o zonă liberă;
(c) mărfuri puse în liberă circulație într-o zonă liberă.

Cu toate acestea, în scopul aplicării taxelor la export s,i a certificatelor de export sau a măsurilor de control la export prevăzute
în cadrul politicii agricole comune sau al politicilor comerciale
comune, aceste mărfuri sunt considerate drept mărfuri comunitare, cu excepția cazului în care este stabilit faptul că acestea nu
au statutul de mărfuri comunitare.

Articolul 159

Capitolul 4

Mărfuri necomunitare în zone libere

Destinații speciale

(1)
Mărfurile necomunitare, pe perioada în care rămân în
zonele libere, pot fi puse în liberă circulație sau plasate sub
regimul de perfecționare activă, de admitere temporară sau de
destinație finală, în condițiile prevăzute de aceste regimuri.

Secțiunea 1

În astfel de cazuri, acestea nu sunt considerate ca aflându-se sub
regimul de zonă liberă.
(2)
Fără a aduce atingere dispozițiilor aplicabile proviziilor sau
aprovizionărilor s,i în cazul în care regimul respectiv o permite,
alineatul (1) din prezentul articol nu împiedică utilizarea sau consumarea mărfurilor care, în cazul punerii în liberă circulație sau al
admiterii temporare, nu vor fi supuse aplicării de taxe la import
sau măsurilor adoptate în cadrul politicii agricole comune sau al
politicilor comerciale.
În cazul unei asemenea utilizări sau consumări, nu este necesară
o declarație vamală de punere în liberă circulație sau de plasare
sub regimul de admitere temporară.
Cu toate acestea, o declarație este solicitată în cazul în care mărfurile sunt supuse unui contingent sau unui plafon tarifar.

Admitere temporară

Articolul 162
Domeniul de aplicare
(1)
Regimul de admitere temporară permite utilizarea mărfurilor necomunitare destinate reexportului pe teritoriul vamal al
Comunității, cu exonerare totală sau parțială de taxe la import s,i
fără a fi supuse:
(a) altor taxe, conform altor dispoziții relevante în vigoare;
(b) măsurilor de politică comercială, în măsura în care acestea nu
interzic introducerea mărfurilor pe teritoriul vamal al Comunității sau scoaterea lor din acesta.
(2)
Regimul de admitere temporară poate fi utilizat numai în
cazul în care condițiile următoare sunt întrunite:
(a) mărfurile nu suferă nicio modificare, cu excepția deprecierii
normale datorate folosirii acestora;

Articolul 160
Mărfuri scoase din zona liberă
Fără a aduce atingere legislației din alte domenii decât cel vamal,
mărfurile aflate în zonă liberă pot fi exportate sau reexportate din
teritoriului vamal al Comunității sau introduse într-o altă parte a
teritoriului vamal al Comunității.

(b) este posibilă asigurarea identificării mărfurilor plasate sub
regim, cu excepția cazului în care, ținându-se cont de natura
acestora sau de utilizarea lor prevăzută, absența măsurilor de
identificare nu riscă să conducă la abuzuri ale regimului sau,
în cazul menționat în articolul 142, în măsura în care este
posibil să se verifice că circumstanțele prevăzute pentru mărfuri echivalente sunt îndeplinite;
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(c) titularul regimului este stabilit în afara teritoriului vamal al
Comunității, cu excepția cazului în care legislația vamală nu
dispune diferit;

Valoarea trebuie achitată pentru fiecare lună sau fracție de lună în
timpul căreia mărfurile au fost plasate sub regimul de admitere
temporară cu exonerare parțială de la taxa la import.

(d) criteriile prevăzute de către legislația vamală comunitară pentru acordarea exonerării totale sau parțiale de taxe sunt
întrunite.

(2)
Cuantumul taxei la import nu depăs,es,te valoarea care ar fi
trebuit achitată în cazul punerii în liberă circulație a mărfurilor
respective la data la care au fost plasate sub regimul de admitere
temporară.

Articolul 163

Secțiunea 2

Perioada în care mărfurile pot rămâne sub regimul de
admitere temporară

Destinația finală

(1)
Autoritățile vamale fixează perioada în care mărfurile plasate sub regimul de admitere temporară trebuie reexportate sau
plasate sub un alt regim vamal. Această perioadă trebuie să fie
suficientă pentru ca obiectivul utilizării autorizate să fie atins.

Articolul 166

(2) Perioada maximă în care mărfurile pot rămâne sub regimul
de admitere temporară pentru aceeas,i utilizare s,i sub răspunderea
aceluias,i titular de autorizație este de 24 de luni, chiar s,i în cazul
în care regimul a fost încheiat prin plasarea mărfurilor sub un alt
regim special, care este urmat la rândul său de o nouă plasare sub
regimul de admitere temporară.

(3)
În cazul în care, în împrejurări excepționale, perioadele de
utilizare autorizată menționate la alineatele (1) s,i (2) nu sunt suficiente, autoritățile vamale le pot prelungi pentru o durată rezonabilă, la cererea motivată corespunzător a titularului autorizației.

Articolul 164
Situații acoperite de admiterea temporară

Măsurile destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament, completându-l, care stabilesc cazurile s,i condițiile
în care regimul de admitere temporară poate fi aplicat, iar exonerarea totală sau parțială de taxe la import poate fi autorizată,
sunt adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu
control menționată la articolul 184 alineatul (4).

Regimul de destinație finală
(1)
Regimul de destinație finală permite punerea în liberă circulație a mărfurilor cu exonerare sau reducere de taxe datorită
destinației lor specifice. Mărfurile rămân sub supraveghere
vamală.
(2)
Supravegherea vamală exercitată în cadrul regimului de
destinație finală se încheie în cazurile următoare:
(a) în cazul în care mărfurile au fost utilizate în sensul prevăzut
în cererea de exonerare sau reducere de taxe;
(b) în cazul în care mărfurile sunt exportate, distruse sau abandonate în favoarea statului;
(c) în cazul în care mărfurile au fost utilizate în alte scopuri decât
cele prevăzute în cererea de admitere cu exonerare sau reducere de taxe s,i în care taxele datorate la import au fost
achitate.
(3)
În cazul în care rata de randament este solicitată, articolul 167 se aplică mutatis mutandis regimului de destinație finală.

CAPITOLUL 5

Perfecționarea
Atunci când sunt adoptate aceste măsuri se iau în considerare
acordurile internaționale, respectiv natura s,i utilizarea mărfurilor.

Secțiunea 1
Dispoziții generale

Articolul 165
Cuantumul taxei la import în cazul admiterii temporare cu
exonerare parțială de taxe la import

Articolul 167
Rata de randament

(1)
Cuantumul taxelor la import pentru mărfurile plasate sub
regimul de admitere temporară cu exonerare parțială de taxe la
import este fixat la 3 % din cuantumul taxei la import care ar fi
fost achitat pentru aceste mărfuri, în cazul în care aceste mărfuri
ar fi făcut obiectul punerii în liberă circulație la data la care au fost
plasate sub regimul de admitere temporară.

Cu excepția cazului în care legislația comunitară privind domeniile specifice precizează o rată de randament, autoritățile vamale
fixează fie rata de randament sau rata medie de randament a operațiunii de perfecționare, fie, dacă este cazul, modalitatea de determinare a acestei rate.
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Rata de randament sau rata medie de randament se stabiles,te în
funcție de condițiile reale în care se efectuează sau urmează să se
efectueze operațiunile de perfecționare. Această rată poate, dacă
este cazul, să fie ajustată în conformitate cu articolele 18 s,i 19.
Secțiunea 2
Perfecționarea activă

Articolul 168
Domeniul de aplicare
(1)
Fără a aduce atingere dispozițiilor articolului 142, regimul
de perfecționare activă permite folosirea pe teritoriul vamal al
Comunității, pentru a le supune uneia sau mai multor operațiuni
de perfecționare, a mărfurilor necomunitare, fără ca aceste mărfuri să fie supuse:
(a) taxelor la import;
(b) altor taxe, conform altor dispoziții relevante în vigoare;
(c) măsurilor de politică comercială, în măsura în care acestea nu
interzic introducerea mărfurilor pe teritoriul vamal al Comunității sau scoaterea lor din acesta.
(2)
Regimul de perfecționare activă poate fi utilizat, în alte
cazuri decât repararea s,i distrugerea, numai în măsura în care
mărfurile admise sub acest regim pot fi identificate în produsele
compensatoare, fără a aduce atingere utilizării de accesorii de
producție.
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(2)
Autoritățile vamale pot prelungi pentru o durată rezonabilă termenul fixat conform alineatului (1), la cererea temeinic justificată a titularului autorizației.
Autorizația poate preciza că o perioadă care începe să curgă în
cursul unei luni, al unui trimestru sau al unui semestru calendaristic expiră în ultima zi, după caz, a lunii, a trimestrului sau a
semestrului calendaristic care urmează.
(3)
În cazul exportului anticipat, conform articolului 142 alineatul (2) litera (b), autoritățile vamale fixează un termen în care
mărfurile necomunitare trebuie să fie declarate pentru regim.
Acest termen curge de la data acceptării declarației de export privind produsele compensatoare obținute din mărfurile echivalente
corespunzătoare.

Articolul 170
Reexportul temporar pentru perfecționare complementară
Sub rezerva eliberării unei autorizații de către autoritățile vamale,
o parte sau totalitatea mărfurilor plasate sub regimul de perfecționare activă sau a produselor compensatoare pot face obiectul
unui export temporar în vederea operațiunilor de perfecționare
complementară de efectuat în afara teritoriului vamal al Comunității, conform condițiilor fixate pentru regimul de perfecționare
pasivă.

Secțiunea 3
Perfecționarea pasivă

Articolul 171
În cazul menționat la articolul 142, regimul poate fi utilizat numai
în măsura în care poate fi verificată respectarea condițiilor definite în privința mărfurilor echivalente.

Domeniul de aplicare

(a) mărfuri care urmează a fi supuse operațiunilor care vizează
asigurarea conformității acestora cu specificațiile tehnice pentru punerea în liberă circulație;

(1)
Regimul de perfecționare pasivă permite exportul temporar de mărfuri comunitare în afara teritoriului vamal al Comunității în vederea supunerii acestora operațiunilor de perfecționare.
Produsele compensatoare rezultate din aceste operațiuni pot fi
puse în liberă circulație cu exonerare totală sau parțială de taxe la
import la cererea titularului autorizației sau a oricărei alte persoane stabilite pe teritoriul vamal al Comunității, cu condiția ca
aceasta să fi obținut consimțământul titularului autorizației s,i ca
toate condițiile autorizației să fie îndeplinite.

(b) mărfuri care trebuie să facă obiectul manipulărilor uzuale în
conformitate cu articolul 141.

(2)
Mărfurile comunitare următoare nu pot fi plasate sub
regimul de perfecționare pasivă:

Articolul 169

(a) mărfurile al căror export dă dreptul la rambursarea sau remiterea de taxe la import;

(3)
Suplimentar față de dispozițiile alineatelor (1) s,i (2), regimul
de perfecționare activă poate fi utilizat, de asemenea, pentru mărfurile următoare:

Perioada de încheiere
(1) Autoritățile vamale fixează termenul în care regimul de perfecționare activă trebuie încheiat, conform dispozițiilor articolului 138.

(b) mărfurile care, în prealabil exportului, au fost puse în liberă
circulație cu exonerare sau reducere de taxe datorită destinației finale, în măsura în care scopurile acestei destinații finale
nu sunt realizate, cu excepția cazului în care aceste mărfuri
trebuie supuse unor operațiuni de reparație;

Termenul curge de la data la care mărfurile necomunitare sunt
plasate sub regim s,i se determină ținând seama de durata necesară
realizării operațiunilor de perfecționare s,i încheierii regimului.

(c) mărfurile al căror export dă dreptul la acordarea de restituiri
la export;
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(d) mărfurile pentru care un avantaj financiar altul decât restituirile menționate la litera (c) este acordat în cadrul politicii
agricole comune în virtutea exportului acestor mărfuri.
(3)
În cazurile neacoperite de articolele 172 s,i 173 s,i în cele
care implică taxele ad valorem, cuantumul taxelor de import este
calculat pe baza costurilor operațiunii de perfecționare executate
în afara teritoriului vamal al Comunității.
Măsurile destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament, completându-l, s,i care prevăd norme de calcul s,i
norme în care sunt implicate taxe specifice sunt adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la
articolul 184 alineatul (4).
(4)
Autoritățile vamale fixează termenul în care mărfurile
exportate temporar trebuie să fie reimportate pe teritoriul vamal
al Comunității, sub forma produselor compensatoare, respectiv să
fie puse în liberă circulație pentru a putea beneficia de exonerarea
parțială sau totală de taxe la import. Acestea pot prelungi acest
termen pentru o durată rezonabilă, la cererea temeinic justificată
a titularului autorizației.

Articolul 172

L 145/53

Cu toate acestea, autoritățile vamale acordă derogare de la condițiile menționate la primul paragraf în cazul în care produsul
înlocuitor a fost livrat gratuit, fie în temeiul unei obligații contractuale sau legale rezultate dintr-o garanție, fie din cauza existenței
unui defect de producție sau material.
(5)
Dispozițiile aplicabile produselor compensatoare se aplică,
de asemenea, produselor înlocuitoare.
Articolul 174
Importul prealabil al produselor înlocuitoare
(1) Autoritățile vamale autorizează, în condițiile fixate de acestea s,i la cererea persoanei interesate, ca produsele înlocuitoare să
fie importate anterior exportului mărfurilor defecte.
În cazul importului prealabil al unui produs înlocuitor, se constituie o garanție care acoperă valoarea taxei la import care ar fi exigibilă în cazul în care mărfurile defecte nu ar fi exportate conform
alineatului (2).
(2)
Exportul de mărfuri defecte se face în termen de două luni
de la acceptarea, de către autoritățile vamale, a declarației de
punere în liberă circulație a produselor înlocuitoare.

Mărfuri reparate gratuit
(1)
Mărfurile beneficiază de o exonerare totală de taxe la
import în cazul în care se stabiles,te, în mod satisfăcător pentru
autoritățile vamale, că acestea au fost reparate gratuit, fie în temeiul unei obligații contractuale sau legale rezultate dintr-o garanție, fie din cauza existenței unor defecte de fabricație sau material.
(2)
Alineatul (1) nu este aplicabil în cazul în care se ține seama
de defectul de fabricație sau material în momentul primei puneri
în liberă circulație a mărfurilor în cauză.

(3)
În cazul în care, în împrejurări excepționale, mărfurile
defecte nu pot fi exportate în termenul menționat la alineatul (2),
autoritățile vamale pot prelungi perioada pentru o durată rezonabilă, la cererea motivată corespunzător a persoanei interesate.
TITLUL VIII
IES,IREA MĂRFURILOR DE PE TERITORIUL VAMAL AL
COMUNITĂȚII

CAPITOLUL 1

Articolul 173

Mărfurile care părăsesc teritoriul vamal

Sistemul de schimb standard
Articolul 175
(1) În cadrul sistemului de schimb standard, un produs importat, denumit în continuare „produs înlocuitor”, poate, conform alineatelor (2)-(5), înlocui un produs compensator.
(2) Autoritățile vamale permit recurgerea la sistemul de schimb
standard în cazul în care operațiunea de perfecționare constă
într-o reparație a mărfurilor comunitare cu defecte, altele decât
cele supuse măsurilor adoptate în cadrul politicii agricole comune
sau a regimurilor specifice aplicabile anumitor mărfuri rezultate
din perfecționarea produselor agricole.
(3)
Produsele înlocuitoare au acelas,i cod de opt cifre din
Nomenclatura Combinată, sunt de calitate comercială identică s,i
prezintă aceleas,i caracteristici tehnice ca mărfurile defecte, în
cazul în care acestea din urmă ar fi făcut obiectul unei reparații.
(4)
În cazul în care mărfurile defecte au fost utilizate înainte de
export, produsele înlocuitoare trebuie, de asemenea, să fi fost
utilizate.

Obligația de depunere a unei declarații prealabile la ies,ire
(1)
Mărfurile destinate să părăsească teritoriul vamal al Comunității sunt acoperite de o declarație prealabilă la ies,ire, depusă la
biroul vamal competent sau pusă la dispoziția acestuia înainte ca
mărfurile să iasă de pe teritoriul vamal al Comunității.
Cu toate acestea, primul paragraf nu se aplică mărfurilor transportate de un mijloc de transport care doar traversează apele teritoriale sau spațiul aerian al teritoriului vamal al Comunității fără
a se opri.
(2)
Declarația prealabilă la ies,ire ia una dintre formele
următoare:
(a) în cazul în care mărfurile care părăsesc teritoriul vamal al
Comunității sunt plasate sub un regim vamal pentru care
se solicită o declarație vamală, declarația vamală
corespunzătoare;
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(c) în cazul în care nu se solicită nicio declarație vamală s,i nicio
notificare de reexport, declarația sumară de ies,ire menționată
la articolul 180.

(2)
Mărfurile destinate să părăsească teritoriul vamal al Comunității sunt prezentate la vamă la biroul vamal competent de la
locul prin care mărfurile părăsesc teritoriul vamal al Comunității
s,i sunt supuse aplicării formalităților de ies,ire, care includ, după
caz, următoarele:

(3)
Declarația prealabilă la ies,ire conține cel puțin datele de
completat într-o declarație sumară de ies,ire.

(a) rambursarea sau remiterea taxelor la import sau plata restituirilor la export;

(b) o notificare de reexport conform articolului 179;

Articolul 176
Măsuri care stabilesc anumite detalii
(1) Măsurile destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament, completându-l, care stabilesc:
(a) cazurile s,i condițiile în care mărfurile care părăsesc teritoriul
vamal al Comunității nu fac obiectul unei declarații prealabile la ies,ire;
(b) condițiile în care obligația de depunere a unei declarații prealabile la ies,ire poate face obiectul unei derogări sau al unei
modificări;
(c) termenul în care declarația prealabilă la ies,ire trebuie depusă
sau pusă la dispoziție înainte ca mărfurile să părăsească teritoriul vamal al Comunității;
(d) eventualele excepții s,i modalități autorizate în raport cu termenul menționat la litera (c);
(e) desemnarea biroului vamal competent în care declarația prealabilă de ies,ire este depusă sau pusă la dispoziție sau în care
analiza riscurilor s,i controalelor la export s,i la ies,ire efectuate în funcție de riscuri urmează a fi realizată,
sunt adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu
control menționată la articolul 184 alineatul (4).
(2)
Pentru adoptarea acestor măsuri, se ține seama de elementele următoare:
(a) împrejurări deosebite;
(b) aplicarea acestor măsuri anumitor tipuri de fluxuri de mărfuri, de modalități de transport sau de operatori economici;
(c) acordurile internaționale care prevăd dispoziții speciale în
materie de securitate.

(b) perceperea taxelor la export;
(c) formalitățile necesare conform dispozițiilor în vigoare în
materie de alte taxe;
(d) aplicarea interdicțiilor sau a restricțiilor justificate din motive,
între altele, de moralitate publică, politici publice sau securitate publică, de protecție a sănătății s,i a vieții persoanelor, a
animalelor sau de ocrotire a plantelor, de protecție a mediului înconjurător, protecția patrimoniului național cu valoare
artistică, istorică sau arheologică, de protecție a proprietății
industriale sau comerciale, inclusiv controlul precursorilor
chimici, al mărfurilor care încalcă anumite drepturi de proprietate intelectuală s,i al sumelor de bani în numerar care
părăsesc teritoriul Comunității, precum s,i punerea în aplicare
a măsurilor de conservare s,i de gestiune a patrimoniului piscicol s,i a măsurilor de politică comercială.
(3)
Mărfurile care părăsesc teritoriul vamal al Comunității sunt
prezentate în vamă de către una dintre următoarele persoane:
(a) persoana care exportă mărfurile de pe teritoriul vamal al
Comunității;
(b) persoana în numele s,i în locul căreia acționează persoana
care exportă mărfurile pe acel teritoriul;
(c) persoana care s,i-a asumat responsabilitatea transportării mărfurilor anterior exportării acestora de pe teritoriul vamal al
Comunității.
(4)
Liberul de vamă pentru ies,ire este acordat cu condiția ca
mărfurile în cauză să părăsească teritoriul vamal al Comunității în
aceleas,i condiții ca în momentul acceptării declarației prealabile la
ies,ire.
(5)
Comisia adoptă, în conformitate cu procedura de reglementare menționată la articolul 184 alineatul (2), măsuri de aplicare a alineatelor (1), (2) s,i (3) din prezentul articol.
CAPITOLUl 2

Articolul 177

Export s,i reexport

Supravegherea vamală s,i formalitățile de ies,ire
(1)
Mărfurile care părăsesc teritoriul vamal al Comunității sunt
supuse supravegherii vamale s,i pot face obiectul controalelor
vamale. Dacă este cazul, autoritățile vamale pot determina, în aplicarea măsurilor adoptate în temeiul alineatului (5), ruta care trebuie urmată s,i termenul care trebuie respectat atunci când
mărfurile părăsesc teritoriul vamal al Comunității.

Articolul 178
Mărfuri comunitare
(1)
Mărfurile comunitare destinate să părăsească teritoriul
vamal al Comunității sunt plasate sub regimul de export.
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Alineatul (1) nu se aplică mărfurilor următoare:

(a) mărfuri plasate sub regimul de destinație finală sau de perfecționare pasivă;
(b) mărfuri plasate sub regimul de tranzit intern sau care părăsesc temporar teritoriul vamal al Comunității, conform articolului 103.
(3)
Comisia adoptă, în conformitate cu procedura de reglementare menționată la articolul 184 alineatul (2), măsurile care
stabilesc formalitățile de export aplicabile mărfurilor plasate sub
regimul de export, destinație finală sau de perfecționare pasivă.

Articolul 179
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Autoritățile vamale pot accepta ca depunerea declarației sumare
de ies,ire să fie înlocuită cu depunerea unei notificări, cu condiția
de a avea acces la informațiile care trebuie să figureze în declarația sumară care se află în sistemul informatic al operatorului
economic.
(4)
Declarația sumară de ies,ire este depusă de către una dintre
persoanele următoare:
(a) persoana care transportă mărfurile sau îs,i asumă responsabilitatea transportului acestora în afara teritoriului vamal al
Comunității;
(b) exportatorul, expeditorul sau orice altă persoană care acționează în numele sau în locul persoanelor menționate la
litera (a);

Mărfuri necomunitare
(1)
Mărfurile necomunitare destinate să părăsească teritoriul
vamal al Comunității sunt supuse unei notificări de reexport care
trebuie depusă la biroul vamal competent, respectiv formalităților de ies,ire.
(2) Articolele 104-124 se aplică mutatis mutandis notificării de
reexport.
(3)

Alineatul (1) nu se aplică mărfurilor următoare:

(a) mărfurilor plasate sub regimul de tranzit extern care nu fac
decât să traverseze teritoriul vamal al Comunității;
(b) mărfurilor transbordate în sau direct reexportate dintr-o zonă
liberă;
(c) mărfurilor plasate sub regimul de depozitare temporară care
sunt reexportate direct dintr-un spațiu autorizat de depozitare temporară.

(c) orice persoană în măsură să prezinte sau să fi prezentat mărfurile în cauză autorităților vamale competente.

Articolul 181
Rectificarea declarației sumare de ies,ire
Declarantul este autorizat, la cererea sa, să rectifice una sau mai
multe date ale declarației sumare de ies,ire după depunerea
acesteia.
Cu toate acestea, nicio rectificare nu mai este posibilă după ce
autoritățile vamale:
(a) au informat persoana care a depus declarația sumară că
intenționează să verifice mărfurile;
(b) au constatat incorectitudinea datelor în cauză;
(c) au acordat liberul de vamă.

Articolul 180
Declarație sumară de ies,ire
(1)
În cazul în care mărfurile sunt destinate să părăsească teritoriul vamal al Comunității s,i fără solicitare de declarație vamală
sau de notificare de reexport, o declarație sumară de ies,ire este
depusă la biroul vamal competent, conform articolului 175.

Măsurile destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament, completându-l, s,i care stabilesc excepțiile menționate de al doilea paragraf litera (c) din prezentul articol sunt
adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 184 alineatul (4).

CAPITOLUL 3

(2) Declarația sumară de ies,ire este întocmită prin utilizarea de
tehnici de prelucrare electronică a datelor. Pot fi utilizate documente comerciale, portuare sau de transport, cu condiția ca acestea să conțină datele necesare unei declarații sumare de ies,ire.

Exonerarea de taxe la export

Articolul 182
(3)
În cazuri excepționale, autoritățile vamale pot accepta
declarațiile sumare de ies,ire făcute pe hârtie, cu condiția ca acestea să permită asigurarea aceluias,i nivel de gestiune a riscului ca
cel asigurat de declarațiile sumare făcute prin intermediul tehnicilor de prelucrare electronică a datelor s,i ca circumstanțele aplicabile schimbului acestor date cu alte birouri vamale să poată fi
îndeplinite.

Export temporar
(1) Fără a aduce atingere articolului 171, mărfurile comunitare
pot fi exportate temporar în afara teritoriului vamal al Comunității s,i pot beneficia de o exonerare de taxe la export sub rezerva
reimportării lor.
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(2)
Comisia adoptă, în conformitate cu procedura de reglementare menționată la articolul 184 alineatul (2), măsurile de
punere în aplicare a prezentului articol.

(2)
Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică
procedura stabilită la articolele 5 s,i 7 din Decizia 1999/468/CE,
având în vedere dispozițiile articolului 8.

TITLUL IX

Perioada prevăzută la articolul 5 alineatul (6) din Decizia
1999/468/CE se stabiles,te la trei luni.

COMITETUL CODULUI VAMAL S,I DISPOZIȚII FINALE

CAPITOLUL 1

(3)
Atunci când se face referire la prezentul alineat, se aplică
articolele 4 s,i 7 din Decizia nr. 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8.

Comitetul Codului Vamal

Perioada prevăzută la articolul 4 alineatul (3) din Decizia
1999/468/CE se stabiles,te la trei luni.

Articolul 183

(4)
Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică
procedura stabilită la articolul 5a alineatele (1)-(4) s,i articolul 7
din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile
articolului 8.

Modalități de aplicare suplimentare

(1)
Comisia adoptă, în conformitate cu procedura de reglementare menționată la articolul 184 alineatul (2), normele privind
interoperabilitatea sistemelor vamale electronice ale statelor membre, precum s,i elementele comunitare relevante, în scopul de a
întări cooperarea bazată pe schimbul de date electronice între
autoritățile vamale, între aceste autorități s,i Comisie s,i între aceste
autorități s,i operatorii economici.
(2) Măsurile destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament, completându-l, care stabilesc următoarele:

(a) condițiile în care Comisia poate adopta decizii, altele decât
cele menționate în articolul 20 alineatul (8) litera (c), prin
care solicită statelor membre să revoce sau să modifice o
decizie emisă în cadrul legislației vamale, care este diferită
față de deciziile comparabile adoptate de alte autorități competente s,i care compromite aplicarea uniformă a legislației
vamale;

Articolul 185
Alte dispoziții
Comitetul poate verifica orice chestiune privind legislația vamală
ridicată de pres,edintele comitetului, fie la inițiativa Comisiei, fie la
cererea reprezentantului unui stat membru, în special în privința:
(a) oricărei probleme rezultate din aplicarea legislației vamale;
(b) oricărei poziții de adoptat de către Comunitate în comitetele
s,i grupurile de lucru instituite prin acorduri internaționale
care se raportează la legislația vamală.

CAPITOLUL 2

Dispoziții finale
(b) alte modalități de aplicare, dacă este necesar, inclusiv cazul în
care Comunitatea a acceptat angajamente s,i obligații în cadrul
acordurilor internaționale care solicită adaptarea dispozițiilor codului;

Articolul 186
Abrogarea

(c) alte cazuri s,i condiții în care aplicarea prezentului cod poate
fi simplificată,

Se abrogă Regulamentele (CEE) nr. 3925/91, (CEE) nr. 2913/92
s,i (CE) nr. 1207/2001.

sunt adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu
control menționată la articolul 184 alineatul (4).

Trimiterile la regulamentele abrogate se interpretează ca trimiteri
la prezentul regulament s,i se interpretează în conformitate cu
tabelele de corespondență care figurează în anexă.

Articolul 184

Articolul 187

Comitetul

Intrarea în vigoare

(1)
Comisia este asistată de Comitetul Codului Vamal, denumit în continuare „comitetul”.

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data
publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
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Articolul 188
Aplicarea
(1)
Articolul 1 alineatul (3) al doilea paragraf, articolul 5 alineatul (1) al doilea paragraf, articolul 5 alineatul (2) primul paragraf,
articolul 10 alineatul (2), articolul 11 alineatul (3), articolul 12 alineatul (2) al doilea paragraf, articolul 15 alineatul (1), articolul 16
alineatul (5), articolul 18 alineatul (4), articolul 19 alineatul (5),
articolul 20 alineatul (7), articolul 20 alineatul (8), articolul 20 alineatul (9), articolul 24 alineatul (3) al doilea paragraf, articolul 25
alineatul (3), articolul 28 alineatul (3), articolul 30 alineatul (2),
articolul 31 alineatul (3), articolul 33 alineatul (5), articolul 38,
articolul 39 alineatul (3), articolul 39 alineatul (6), articolul 43,
articolul 54, articolul 55 alineatul (2) al doilea paragraf, articolul 56 alineatul (9), articolul 57 alineatul (3), articolul 58 al doilea
paragraf, articolul 59 alineatul (1) al doilea paragraf, articolul 62
alineatul (3), articolul 63 alineatul (3), articolul 65 alineatul (3),
articolul 67 alineatul (1) al treilea paragraf, articolul 71, articolul 72 alineatul (3) primul paragraf, articolul 76, articolul 77 alineatul (3), articolul 78 alineatul (1) al doilea paragraf, articolul 78
alineatul (5), articolul 85, articolul 86 alineatul (7), articolul 87
alineatul (3) primul paragraf, articolul 88 alineatul (4) al doilea
paragraf, articolul 89 alineatul (2), articolul 93 alineatul (2), articolul 101 alineatul (2), articolul 103, articolul 105 alineatul (2),
articolul 106 alineatul (4) primul paragraf, articolul 107 alineatul (3), articolul 108 alineatul (1) al doilea paragraf, articolul 108
alineatul (4), articolul 109 alineatul (2), articolul 109 alineatul (3),
articolul 110 alineatul (1) al treilea paragraf, articolul 111 alineatul (3), articolul 112 alineatul (4), articolul 113 alineatul (3), articolul 114 alineatul (2) al doilea paragraf, articolul 115 al doilea
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paragraf, articolul 116 alineatul (2) primul paragraf, articolul 119
alineatul (3), articolul 122, articolul 124 alineatul (2), articolul 128, articolul 134, articolul 136 alineatul (2) primul paragraf,
articolul 136 alineatul (3) al doilea paragraf, articolul 136 alineatul (4) al patrulea paragraf, articolul 137 alineatul (2), articolul 140 alineatul (2), articolul 142 alineatul (1) al patrulea
paragraf, articolul 142 alineatul (2) al doilea paragraf, articolul 142 alineatul (3) al doilea paragraf, articolul 143, articolul 144
alineatul (2), articolul 145 alineatul (3) al doilea paragraf, articolul 148 alineatul (2) al doilea paragraf, articolul 150 alineatul (3),
articolul 151 alineatul (5), articolul 164 primul paragraf, articolul 171 alineatul (3) al doilea paragraf, articolul 176 alineatul (1),
articolul 177 alineatul (5), articolul 178 alineatul (3), articolul 181 al treilea paragraf, articolul 182 alineatul (2), articolul 183
alineatul (1) s,i articolul 183 alineatul (2) se aplică începând cu
24 iunie 2008.
(2) Toate celelalte dispoziții se aplică în momentul în care sunt
aplicabile dispozițiile de punere în aplicare adoptate în temeiul
articolelor menționate la alineatul (1). Dispozițiile de punere în
aplicare intră în vigoare cel mai devreme la 24 iunie 2009.
Fără a aduce atingere intrării în vigoare a dispozițiilor de punere
în aplicare, dispozițiile prezentului regulament menționate în
prezentul alineat se aplică cel mai târziu la 24 iunie 2013.
(3)
Articolul 30 alineatul (1) se aplică începând cu 1 ianuarie
2011.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale s,i se aplică direct în toate statele
membre.
Adoptat la Strasbourg, 23 aprilie 2008.
Pentru Parlamentul European
Pres,edintele

Pentru Consiliu
Pres,edintele

H.-G. PÖTTERING

J. LENARČIČ
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ANEXĂ
TABELE DE CORESPONDENȚĂ
1. Regulamentul (CEE) nr. 2913/92
Regulamentul (CEE) nr. 2913/92

Prezentul regulament

Articolul 1

Articolul 4

Articolul 2

Articolul 1

Articolul 3

Articolul 3

Articolul 4

Articolul 4

Articolul 4, punctele 4a-4d

—

Articolul 5

Articolele 11 s,i 12

Articolul 5a

Articolele 13, 14 s,i 15

Articolul 6

Articolul 16

Articolul 7

Articolul 16

Articolul 8

Articolul 18

Articolul 9

Articolul 19

Articolul 10

Articolul 16

Articolul 11

Articolele 8 s,i 30

Articolul 12

Articolul 20

Articolul 13
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REGULAMENTUL (CE) NR. 451/2008 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN S,I AL CONSILIULUI
din 23 aprilie 2008
de instituire a unei noi clasificări statistice a produselor în funcție de domeniul de activitate (CPA) s,i
de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 3696/93 al Consiliului
(Text cu relevanță pentru SEE)
PARLAMENTUL EUROPEAN S,I CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

(7)

Statisticile fiabile s,i comparabile sunt necesare întreprinderilor, pentru a le permite să-s,i evalueze gradul de competitivitate, precum s,i instituțiilor comunitare, pentru a preveni
denaturarea concurenței.

(8)

Stabilirea unei clasificări statistice comune a produselor în
funcție de activitatea economică nu obligă per se statele
membre să culeagă, să publice sau să furnizeze date. Furnizarea rapidă a unor informații integrate, suficient de fiabile, flexibile s,i detaliate necesare pentru gestionarea pieței
interne este posibilă doar dacă statele membre folosesc
clasificări ale produselor corelate cu clasificarea
comunitară.

(9)

În vederea satisfacerii cerințelor naționale, ar trebui să se
prevadă posibilitatea ca statele membre să integreze în clasificările lor naționale categorii suplimentare bazate pe
CPA.

(10)

Din motive de comparabilitate internațională a statisticilor
economice, este necesar ca statele membre s,i instituțiile
comunitare să folosească clasificări ale produselor corelate
direct cu Clasificarea Centralizată a Produselor (CPC) în
versiunea 2, astfel cum a fost adoptată de Comisia pentru
statistică a ONU.

(11)

Utilizarea CPA presupune asistarea Comisiei de către Comitetul pentru programe statistice constituit prin Decizia
89/382/CEE, Euratom a Consiliului (3), în special în ceea ce
prives,te examinarea problemelor apărute în urma punerii în
aplicare a CPA, precum s,i în ceea ce prives,te integrarea
modificărilor aduse CPA-ului.

(12)

Instituirea unei noi clasificări statistice a produselor presupune modificarea, în special, a trimiterilor la CPA. În consecință, este necesară abrogarea Regulamentului (CEE)
nr. 3696/93.

(13)

Măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prezentului
regulament ar trebui adoptate în conformitate cu Decizia
1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire
a normelor privind exercitarea competențelor de executare
conferite Comisiei (4). În special, Comisia ar trebui să fie
împuternicită să modifice CPA-ul pentru a ține cont de
evoluțiile tehnologice sau economice s,i pentru a o armoniza cu alte clasificări economice s,i sociale. Deoarece
măsurile respective au un domeniu general de aplicare s,i
sunt destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament, printre altele prin completarea sa cu noi
elemente neesențiale, acestea trebuie să fie adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în
special articolul 285 alineatul (1),
având în vedere propunerea Comisiei,
hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251
din tratat (1),
întrucât:
(1)

Regulamentul (CEE) nr. 3696/93 (2) a stabilit o clasificare
statistică a produselor în funcție de domeniul de activitate
(CPA) în Comunitatea Economică Europeană.

(2)

Pentru a reflecta dezvoltarea tehnologică s,i schimbările
structurale din economie, ar trebui să se stabilească o CPA
actualizată.

(3)

Structurarea unei clasificări a produselor în conformitate
cu activitățile de producție implicate înlătură posibilitatea
proliferării sistemelor de coduri necorelate între ele s,i us,urează identificarea piețelor relevante de către producători.

(4)

(5)

(6)

Este necesară crearea unui cadru de referință care să permită compararea datelor statistice privind producția, consumul, comerțul extern s,i transportul.
Realizarea unei CPA actualizate a produselor joacă un rol
primordial în cadrul eforturilor actuale ale Comisiei de
revizuire a statisticilor comunitare; se speră ca aceasta să
asigure, printr-o comparabilitate s,i relevanță mai mare a
datelor, o mai bună guvernanță economică la nivel comunitar s,i național.
Pentru a funcționa, piața internă necesită standarde statistice aplicabile culegerii, transmiterii s,i publicării statisticilor naționale s,i comunitare, astfel încât întreprinderilor,
instituțiilor financiare, guvernelor s,i tuturor celorlalți
agenți de pe piața internă să li se poată pune la dispoziție
date statistice fiabile s,i comparabile. În acest scop, este
esențial ca diversele categorii din cadrul CPA să fie interpretate uniform în toate statele membre.

(1) Avizul Parlamentului European din 10 iulie 2007 (nepublicat încă în
Jurnalul Oficial) s,i Decizia Consiliului din 14 februarie 2008.
(2) JO L 342, 31.12.1993, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin
Regulamentul (CE) nr. 1882/2003 al Parlamentului European s,i al
Consiliului (JO L 284, 31.10.2003, p. 1).

(3) JO L 181, 28.6.1989, p. 47.
(4) JO L 184, 17.7.1999, p. 23. Decizie modificată prin Decizia
2006/512/CE (JO L 200, 22.7.2006, p. 11).

L 145/66
(14)

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

RO

Deoarece obiectivul prezentului regulament, s,i anume
instituirea unei noi CPA, nu poate fi realizat în mod satisfăcător de către statele membre s,i poate fi realizat mai bine
la nivelul Comunității, aceasta poate adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidiarității, astfel cum este prevăzut la articolul 5 din tratat. În conformitate cu principiul
proporționalității, astfel cum este enunțat în respectivul
articol, prezentul regulament nu depăs,es,te ceea ce este
necesar pentru atingerea acestui obiectiv.
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(f) un al s,aselea nivel, care cuprinde rubrici identificate printr-un
cod numeric din s,ase cifre (subcategorii).
(2)

CPA figurează în anexă.

Articolul 3
Utilizarea CPA

(15)

Comitetul pentru programe statistice a fost consultat,

Comisia utilizează CPA pentru toate statisticile structurate pe produse s,i domenii de activitate.

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 4
Articolul 1

Clasificările naționale ale produselor în funcție de activități
economice

Obiect s,i domeniu de aplicare
(1) Prezentul regulament instituie în cadrul Comunității o nouă
CPA, pentru a asigura relevanța acesteia în raport cu realitatea
economică s,i comparabilitatea între clasificările naționale, comunitare s,i internaționale, s,i, prin aceasta, cu statisticile naționale,
comunitare s,i internaționale.

(1)
Statele membre pot folosi CPA pentru a realiza adaptări
agregate sau detaliate, naționale, specifice sau funcționale, bazate
pe subcategoriile CPA.
(2)
Aceste clasificări sunt corelate cu CPA în conformitate cu
următoarele reguli:

(2)
Termenul „produs” înseamnă rezultate ale activităților economice, fie ele bunuri sau servicii.

(a) clasificările cu grad de agregare mai mare decât CPA cuprind
agregări precise de subcategorii ale CPA;

(3)
Prezentul regulament se aplică exclusiv la utilizarea clasificării în scop statistic.

(b) clasificările care sunt mai detaliate decât CPA cuprind rubrici
integrate complet în subcategoriile CPA.

Articolul 2

Clasificările derivate în conformitate cu prezentul alineat pot avea
coduri diferite.

Nivelurile s,i structura CPA
(1)

CPA cuprinde:

(a) un prim nivel, care cuprinde rubrici identificate printr-un cod
alfabetic (secțiuni);

(b) un al doilea nivel, care cuprinde rubrici identificate printr-un
cod numeric din două cifre (diviziuni);

(3) Statele membre pot folosi o clasificare națională a produselor în funcție de domeniul de activitate economică derivată din
CPA. În acest caz, ele transmit Comisiei proiectele clasificării lor
naționale. În termen de trei luni de la primirea unui astfel de
proiect, Comisia verifică conformitatea clasificărilor naționale planificate cu alineatul (2) s,i le transmite celorlalte state membre pentru informare. Clasificările naționale ale statelor membre includ
un tabel de corespondență între clasificările naționale s,i CPA.

Articolul 5
Activitățile Comisiei

(c) un al treilea nivel, care cuprinde rubrici identificate printr-un
cod numeric din trei cifre (grupuri);

(d) un al patrulea nivel, care cuprinde rubrici identificate
printr-un cod numeric din patru cifre (clase);

(e) un al cincilea nivel, care cuprinde rubrici identificate
printr-un cod numeric din cinci cifre (categorii); s,i

Comisia, în cooperare cu statele membre, asigură diseminarea,
gestiunea s,i promovarea CPA, în special prin:
(a) redactarea, actualizarea s,i publicarea de note explicative
referitoare la CPA;
(b) redactarea s,i publicarea de orientări privind aplicarea CPA;
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(c) publicarea tabelelor de corespondență între: noua versiune
a CPA s,i versiunea precedentă a acesteia; versiunea precedentă a CPA s,i noua versiune a acesteia; s,i între CPA s,i
Nomenclatura Combinată (NC) care figurează în anexa I la
Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului din 23 iulie
1987 privind Nomenclatura tarifară s,i statistică s,i Tariful
Vamal Comun (1); s,i

L 145/67

(3)
Se va ține seama de principiul conform căruia beneficiile
actualizării CPA trebuie să prevaleze asupra costurilor, precum s,i
de principiul conform căruia costurile s,i sarcinile suplimentare
trebuie să se încadreze în limite rezonabile.
Articolul 7
Comitetul

(d) activități de îmbunătățire a coerenței cu alte clasificări.
Articolul 6

(1)
Comisia este asistată de Comitetul pentru programe
statistice.

Măsuri de punere în aplicare

(2)
Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică
articolele 5 s,i 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din aceasta.

(1)
În conformitate cu procedura de reglementare menționată
la articolul 7 alineatul (2), se adoptă următoarele măsuri, destinate
punerii în aplicare s,i actualizării prezentului regulament:

Perioada prevăzută la articolul 5 alineatul (6) din Decizia
1999/468/CE se stabiles,te la trei luni.

(a) decizii necesare în cazul unor probleme legate de aplicarea
CPA, inclusiv încadrarea anumitor produse în categorii specifice; s,i
(b) măsuri tehnice care să garanteze o tranziție pe deplin coordonată de la versiunea precedentă a CPA la cea nouă.

(3)
Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică
articolul 5a alineatele (1)-(4) s,i articolul 7 din Decizia
1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din
aceasta.
Articolul 8
Abrogarea Regulamentului (CEE) nr. 3696/93

(2)
Următoarele măsuri, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament, printre altele prin completarea acestuia, se adoptă în conformitate cu procedura de
reglementare cu control menționată la articolul 7 alineatul (3):

Regulamentul (CEE) nr. 3696/93 se abrogă începând cu 1 ianuarie 2008.

(a) modificări ale CPA, concepute astfel încât să reflecte evoluțiile tehnice sau economice; s,i

Intrarea în vigoare

(b) modificări ale CPA, concepute astfel încât să armonizeze CPA
cu alte clasificări economice s,i sociale.

Articolul 9

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data
publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
Se aplică de la 1 ianuarie 2008.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale s,i se aplică direct în toate statele
membre.
Adoptat la Strasbourg, 23 aprilie 2008.
Pentru Parlamentul European
Pres,edintele

Pentru Consiliu
Pres,edintele

H.-G. PÖTTERING

J. LENARČIČ

(1) JO L 256, 7.9.1987, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin
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ANEXĂ
CPA 2008
(n.c.a.: neclasificat altundeva; (*): parte din)

Cod

Titlu

CPC ver. 2

A

PRODUSE ALE AGRICULTURII, SILVICULTURII S,I PESCUITULUI

01

Produse ale agriculturii, vânătorii s,i servicii conexe

01.1

Culturi anuale

01.11

Cereale (cu excepția orezului), culturi leguminoase s,i semințe oleaginoase

01.11.1

Grâu

01.11.11

Grâu dur

01111 (*)
01112 (*)

01.11.12

Grâu, cu excepția grâului dur

01111 (*)
01112 (*)

01.11.2

Porumb

01.11.20

Porumb

01.11.3

Orz, secară s,i ovăz

01.11.31

Orz

01151
01152

01.11.32

Secară

01161
01162

01.11.33

Ovăz

01171
01172

01.11.4

Sorg, mei s,i alte cereale

01.11.41

Sorg

01141
01142

01.11.42

Mei

01181
01182

01.11.49

Alte cereale

01190

01.11.5

Paie s,i pleavă de cereale

01.11.50

Paie s,i pleavă de cereale

01.11.6

Leguminoase verzi

01.11.61

Fasole, verde

01241

01.11.62

Mazăre, verde

01242

01.11.69

Alte leguminoase verzi

01249

01.11.7

Legume păstăi uscate

01.11.71

Fasole, uscată

01701

01.11.72

Bob de grădină (fasole lată), uscată

01702

01.11.73

Năut, uscat

01703

01.11.74

Linte, uscată

01704

01.11.75

Mazăre, uscată

01705

01.11.79

Legume păstăi, uscate n.c.a.

01709

01121
01122

01913
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01.11.8

Boabe de soia, arahide s,i semințe de bumbac

01.11.81

Boabe de soia

01411
01412

01.11.82

Arahide, în coajă

01421
01422

01.11.83

Arahide, decorticate

21421

01.11.84

Semințe de bumbac

01431
01432

01.11.9

Alte semințe oleaginoase

01.11.91

Semințe de in

01441

01.11.92

Semințe de mus,tar

01442

01.11.93

Semințe de rapiță sau de colză

01443

01.11.94

Semințe de susan

01444

01.11.95

Semințe de floarea-soarelui

01445

01.11.99

Alte semințe oleaginoase n.c.a.

01446
01449

01.12

Orez, nedecorticat

01.12.1

Orez, nedecorticat

01.12.10

Orez, nedecorticat

01.13

Legume s,i pepeni, rădăcini s,i tuberculi

01.13.1

Legume cu frunze sau cu tulpini

01.13.11

Sparanghel

01211

01.13.12

Verze

01212

01.13.13

Conopide s,i broccoli

01213

01.13.14

Salată

01214 (*)

01.13.15

Cicoare

01214 (*)

01.13.16

Spanac

01215

01.13.17

Anghinare

01216

01.13.19

Alte legume cu frunze sau cu tulpini

01219

01.13.2

Pepeni

01.13.21

Pepeni verzi

01221

01.13.29

Alți pepeni

01229

01.13.3

Alte legume cu fructe

01.13.31

Ardei sau ardei gras,i, verzi (doar Capsicum)

01231

01.13.32

Castraveți s,i cornis,oni

01232

01.13.33

Pătlăgele vinete

01233

01.13.34

Pătlăgele ros,ii

01234

01.13.39

Alte legume cu fructe n.c.a.

01235
01239

01.13.4

Legume rădăcinoase, bulboase sau tuberoase

01.13.41

Morcovi s,i napi

01251

01.13.42

Usturoi

01252

01.13.43

Ceapă

01253

01131
01132

L 145/70

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

RO

Cod

Titlu

4.6.2008
CPC ver. 2

01.13.44

Praz s,i alte legume aliacee

01254

01.13.49

Alte legume rădăcinoase, bulboase sau tuberoase (fără conținut ridicat de amidon sau
inulină)

01259

01.13.5

Rădăcini s,i tuberculi comestibili cu conținut ridicat de amidon sau inulină

01.13.51

Cartofi

01510

01.13.52

Batați

01591

01.13.53

Manioc

01592

01.13.59

Alte rădăcini s,i tuberculi comestibili cu conținut ridicat de amidon sau inulină

01593
01599

01.13.6

Semințe de legume, cu excepția semințelor de sfeclă

01.13.60

Semințe de legume, cu excepția semințelor de sfeclă

01.13.7

Sfeclă de zahăr s,i semințe de sfeclă de zahăr

01.13.71

Sfeclă de zahăr

01801

01.13.72

Semințe de sfeclă de zahăr

01803

01.13.8

Ciuperci s,i trufe

01.13.80

Ciuperci s,i trufe

01.13.9

Legume, proaspete, n.c.a.

01.13.90

Legume, proaspete, n.c.a.

01.14

Trestie de zahăr

01.14.1

Trestie de zahăr

01.14.10

Trestie de zahăr

01.15

Tutun neprelucrat

01.15.1

Tutun neprelucrat

01.15.10

Tutun neprelucrat

01.16

Plante textile

01.16.1

Plante textile

01.16.11

Bumbac, egrenat sau nu

01921

01.16.12

Iută, chenaf s,i alte fibre liberiene textile, brute sau topite, mai puțin inul, cânepa s,i ramia

01922

01.16.19

In, cânepă s,i plante textile brute n.c.a.

01929

01.19

Alte culturi anuale

01.19.1

Plante furajere

01.19.10

Plante furajere

01.19.2

Flori tăiate s,i boboci de flori; semințe de flori

01.19.21

Flori tăiate s,i boboci de flori

01962

01.19.22

Semințe de flori

01963

01.19.3

Semințe de sfeclă, semințe de plante furajere; alte materii vegetale neprelucrate

01.19.31

Semințe de sfeclă (exclusiv semințele de sfeclă de zahăr) s,i semințe de plante furajere

01940

01.19.39

Materii vegetale neprelucrate n.c.a.

01990

01.2

Culturi permanente

01260

01270

01290

01802
01809

01970
25010

01911
01912
01919
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01.21

Struguri

01.21.1

Struguri

01.21.11

Struguri de masă

01330 (*)

01.21.12

Alți struguri, proaspeți

01330 (*)

01.22

Fructe tropicale s,i subtropicale

01.22.1

Fructe tropicale s,i subtropicale

01.22.11

Avocado

01311

01.22.12

Banane, banane pentru gătit s,i similare

01312
01313

01.22.13

Curmale

01314

01.22.14

Smochine

01315

01.22.19

Alte fructe tropicale s,i subtropicale

01316
01317
01318
01319

01.23

Fructe citrice

01.23.1

Fructe citrice

01.23.11

Pomelo s,i grepfrut

01321

01.23.12

Lămâi s,i lămâi mici „lime”

01322

01.23.13

Portocale

01323

01.23.14

Tangerine, mandarine, clementine

01324

01.23.19

Alte fructe citrice

01329

01.24

Fructe sămânțoase s,i fructe sâmburoase

01.24.1

Mere

01.24.10

Mere

01.24.2

Alte fructe sămânțoase s,i fructe sâmburoase

01.24.21

Pere

01352 (*)

01.24.22

Gutui

01352 (*)

01.24.23

Caise

01353

01.24.24

Cires,e s,i vis,ine

01354

01.24.25

Piersici

01355 (*)

01.24.26

Nectarine

01355 (*)

01.24.27

Prune

01356 (*)

01.24.28

Porumbe

01356 (*)

01.24.29

Alte fructe sămânțoase s,i fructe sâmburoase n.c.a.

01359

01.25

Alte fructe s,i fructe cu coajă lemnoasă ale pomilor sau arbus,tilor

01.25.1

Bace s,i fructe de genul Vaccinium

01.25.11

Fructe kiwi

01342

01.25.12

Zmeură

01343

01.25.13

Căps,une

01344

01.25.19

Alte bace s,i fructe de genul Vaccinium n.c.a.

01341
01349

01.25.2

Semințe de fructe

01351
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01.25.20

Semințe de fructe

01360

01.25.3

Fructe cu coajă lemnoasă (exclusiv fructele cu coajă lemnoasă sălbatice comestibile,
arahidele s,i nucile de cocos)

01.25.31

Migdale

01371
21422

01.25.32

Castane

01373
21429 (*)

01.25.33

Alune

01374
21423

01.25.34

Fistic

01375
21429 (*)

01.25.35

Nuci

01376
21429 (*)

01.25.39

Alte fructe cu coajă lemnoasă (excluzând fructele cu coajă lemnoasă sălbatice comestibile, arahidele s,i nucile de cocos)

01372
01377
01379
21424
21429 (*)

01.25.9

Alte fructe ale pomilor sau arbus,tilor n.c.a.

01.25.90

Alte fructe ale pomilor sau arbus,tilor n.c.a.

01.26

Fructe oleaginoase

01.26.1

Măsline

01.26.11

Măsline de masă

01450 (*)

01.26.12

Măsline pentru ulei

01450 (*)

01.26.2

Nuci de cocos

01.26.20

Nuci de cocos

01.26.9

Alte fructe oleaginoase

01.26.90

Alte fructe oleaginoase

01.27

Culturi folosite pentru producerea de băuturi

01.27.1

Culturi folosite pentru producerea de băuturi

01.27.11

Boabe de cafea, neprăjite

01610

01.27.12

Frunze de ceai

01620

01.27.13

Frunze de maté

01630

01.27.14

Boabe de cacao

01640

01.28

Condimente, plante aromatice s,i medicinale

01.28.1

Mirodenii, neprelucrate

01.28.11

Piper (Piper spp.), neprelucrat

01651

01.28.12

Ardei s,i ardei iute, uscat (Capsicum spp.), neprelucrat

01652

01.28.13

Nucs,oară, pudră de nucs,oară s,i cardamom, neprelucrat

01653

01.28.14

Anason, badian, coriandru, chimen amar, chimen, fenicul s,i boabe de ienupăr, neprelucrate

01654

01.28.15

Scorțis,oară, neprelucrată

01655

01.28.16

Cuis,oare (tulpini întregi), neprelucrate

01656

01.28.17

Ghimber, uscat, neprelucrat

01657

01391
01399

01460
21429 (*)

01491
01499
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01.28.18

Vanilie, neprelucrată

01658

01.28.19

Alte mirodenii, neprelucrate

01690

01.28.2

Conuri de hamei

01.28.20

Conuri de hamei

01.28.3

Plante utilizate în principal pentru producerea parfumurilor, pentru uz farmaceutic sau
pentru insecticide, fungicide sau în scopuri similare

01.28.30

Plante utilizate în principal pentru producerea parfumurilor, pentru uz farmaceutic sau
pentru insecticide, fungicide sau în scopuri similare

01.29

Alte culturi permanente

01.29.1

Cauciuc natural

01.29.10

Cauciuc natural

01.29.2

Pomi de Crăciun, tăiați

01.29.20

Pomi de Crăciun, tăiați

01.29.3

Materii vegetale de tipul celor folosite în principal pentru împletituri sau ca umplutură
sau pentru colorare sau tăbăcire

01.29.30

Materii vegetale de tipul celor folosite în principal pentru împletituri sau ca umplutură
sau pentru colorare sau tăbăcire

01.3

Material de plantare: plante vii, bulbi, tuberculi s,i rădăcini, butas,i s,i marcote; miceliu de
ciuperci

01.30

Material de plantare: plante vii, bulbi, tuberculi s,i rădăcini, butas,i s,i marcote; miceliu de
ciuperci

01.30.1

Material de plantare: plante vii, bulbi, tuberculi s,i rădăcini, butas,i s,i marcote; miceliu de
ciuperci

01.30.10

Material de plantare: plante vii, bulbi, tuberculi s,i rădăcini, butas,i s,i marcote; miceliu de
ciuperci

01.4

Animale vii s,i produse animaliere

01.41

Bovine pentru lapte, vii, s,i lapte neprelucrat de la bovine pentru lapte

01.41.1

Bovine pentru lapte, vii

01.41.10

Bovine pentru lapte, vii

01.41.2

Lapte crud de bovine pentru lapte

01.41.20

Lapte crud de bovine pentru lapte

01.42

Alte bovine s,i bivoli, vii, s,i sperma lor

01.42.1

Alte bovine s,i bivoli, vii

01.42.11

Alte bovine s,i bivoli, cu excepția vițeilor, vii

0211 (*)

01.42.12

Viței de bovine s,i bivoli, vii

0211 (*)

01.42.2

Spermă de bovine s,i bivoli

01.42.20

Spermă de bovine s,i bivoli

01.43

Cai s,i alte cabaline, vii

01.43.1

Cai s,i alte cabaline, vii

01.43.10

Cai s,i alte cabaline, vii

01.44

Cămile s,i camelide, vii

01.44.1

Cămile s,i camelide, vii

01.44.10

Cămile s,i camelide, vii

01.45

Ovine s,i caprine, vii; lapte crud de oaie s,i de capră; lână tunsă de ovine s,i caprine

01.45.1

Ovine s,i caprine, vii

01.45.11

Ovine, vii

02122

01.45.12

Caprine, vii

02123

01659

01930 (*)

01950

03241

03250

01961 (*)

0211 (*)

0221

02411

02130

02121
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01.45.2

Lapte crud de ovine s,i caprine

01.45.21

Lapte crud de oaie

02291

01.45.22

Lapte crud de capră

02292

01.45.3

Lână tunsă de ovine s,i caprine, nedegresată, inclusiv lână spălată înainte de tundere

01.45.30

Lână tunsă de ovine s,i caprine, nedegresată, inclusiv lână spălată înainte de tundere

01.46

Porcine, vii

01.46.1

Porcine, vii

01.46.10

Porcine, vii

01.47

Păsări de curte, vii, s,i ouă

01.47.1

Păsări de curte, vii

01.47.11

Găini, vii

02151

01.47.12

Curcani, viu

02152

01.47.13

Gâs,te, vii

02153

01.47.14

Rațe s,i bibilici, vii

02154
02155

01.47.2

Ouă, în coajă, proaspete

01.47.21

Ouă de găină, în coajă, proaspete

02310

01.47.22

Ouă ale altor păsări de curte, în coajă, proaspete

02320

01.47.23

Ouă destinate incubației

02330

01.49

Alte animale de crescătorie s,i produse animaliere

01.49.1

Alte animale de crescătorie, vii

01.49.11

Iepuri domestici, vii

02191

01.49.12

Păsări de crescătorie n.c.a., vii

02193
02194

01.49.13

Reptile de crescătorie (inclusiv s,erpi s,i broas,te țestoase), vii

02195

01.49.19

Alte animale de crescătorie n.c.a., vii

02129
02192
02196
02199

01.49.2

Alte produse provenite de la animalele de crescătorie

01.49.21

Miere naturală

02910

01.49.22

Lapte crud n.c.a.

02293
02299

01.49.23

Melci, proaspeți, refrigerați, congelați, uscați, sărați sau în saramură, cu excepția
melcilor de mare

02920

01.49.24

Produse comestibile provenite de la animalele de crescătorie, n.c.a.

02930

01.49.25

Coconi de viermi de mătase depănabili

02944

01.49.26

Ceară de insecte s,i spermanțet, rafinate s,i colorate sau nu

02960

01.49.27

Embrioni de animale pentru reproducere

02419
02420

01.49.28

Produse necomestibile provenite de la animalele de crescătorie, n.c.a.

02943

01.49.3

Blănuri crude s,i diverse piei s,i blănuri crude

01.49.31

Blănuri crude, cu excepția blănurilor de miel

02955 (*)

01.49.32

Blănuri crude de miel

02955 (*)

02941

02140
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01.49.39

Blănuri crude provenite de la animale n.c.a. (proaspete sau conservate, dar neprelucrate)

02959

01.6

Servicii în domeniul agricol s,i cel zootehnic (cu excepția serviciilor veterinare)

01.61

Servicii auxiliare în domeniul producției vegetale

01.61.1

Servicii auxiliare în domeniul producției vegetale

01.61.10

Servicii auxiliare în domeniul producției vegetale

01.62

Servicii auxiliare în domeniul cres,terii animalelor

01.62.1

Servicii auxiliare în domeniul cres,terii animalelor

01.62.10

Servicii auxiliare în domeniul cres,terii animalelor

01.63

Servicii ulterioare recoltării

01.63.1

Servicii ulterioare recoltării

01.63.10

Servicii ulterioare recoltării

01.64

Servicii de tratare a semințelor pentru înmulțire

01.64.1

Servicii de tratare a semințelor pentru înmulțire

01.64.10

Servicii de tratare a semințelor pentru înmulțire

01.7

Vânătoarea, punerea de capcane s,i servicii conexe

01.70

Vânătoarea, punerea de capcane s,i servicii conexe

01.70.1

Vânătoarea, punerea de capcane s,i servicii conexe

01.70.10

Vânătoarea, punerea de capcane s,i servicii conexe

02

Produse forestiere, de exploatare forestieră s,i servicii conexe

02.1

Arbori de pădure s,i servicii de pepinieră forestieră

02.10

Arbori de pădure s,i servicii de pepinieră forestieră

02.10.1

Arbori de pădure vii; semințe de arbori de pădure

02.10.11

Arbori de pădure vii

01961 (*)

02.10.12

Semințe de arbori de pădure

01360

02.10.2

Servicii de pepinieră forestieră

02.10.20

Servicii de pepinieră forestieră

02.10.3

Arbori de pădure

02.10.30

Arbori de pădure

02.2

Lemn brut

02.20

Lemn brut

02.20.1

Lemn brut

02.20.11

Bus,teni de conifere

03110

02.20.12

Bus,teni de neconifere, cu excepția lemnului tropical

03120 (*)

02.20.13

Bus,teni de lemn tropical

03120 (*)

02.20.14

Lemn de foc

03130 (*)

02.3

Produse vegetale forestiere diferite de lemn

02.30

Produse vegetale forestiere diferite de lemn

02.30.1

Gume naturale

02.30.11

Balată, gutapercă, guayule, chicle s,i alte răs,ini naturale similare

03211

02.30.12

Lac, balsamuri s,i alte gume s,i răs,ini naturale

03219

02.30.2

Plută naturală, brută sau simplu pregătită

02.30.20

Plută naturală, crudă sau simplu pregătită

86119

86121

86111

86112

86130

86140 (*)

03300

03220
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02.30.3

Părți ale plantelor, ierburilor, mus,chilor s,i lichenilor utilizabile în scopuri ornamentale

02.30.30

Părți ale plantelor, ierburilor, mus,chilor s,i lichenilor utilizabile în scopuri ornamentale

02.30.4

Produse forestiere comestibile

02.30.40

Produse forestiere comestibile

02.4

Servicii de sprijin în domeniul silviculturii

02.40

Servicii de sprijin în domeniul silviculturii

02.40.1

Servicii de sprijin în domeniul silviculturii

02.40.10

Servicii de sprijin în domeniul silviculturii

03

Pes,ti s,i alte produse piscicole; produse de acvacultură; servicii de sprijin pentru pescuit

03.0

Pes,ti s,i alte produse piscicole; produse de acvacultură; servicii de sprijin în domeniul
pescuitului

03.00

Pes,ti s,i alte produse piscicole; produse de acvacultură; servicii de sprijin în domeniul
pescuitului

03.00.1

Pes,te viu

03.00.11

Pes,te ornamental viu

04111

03.00.12

Pes,te de mare, viu, nu de crescătorie

04119 (*)

03.00.13

Pes,te de apă dulce, viu, nu de crescătorie

04119 (*)

03.00.14

Pes,te de mare, viu, de crescătorie

04119 (*)

03.00.15

Pes,te de apă dulce, viu, de crescătorie

04119 (*)

03.00.2

Pes,te, proaspăt sau refrigerat

03.00.21

Pes,te de mare, proaspăt sau refrigerat, nu de crescătorie

04120 (*)

03.00.22

Pes,te de apă dulce, proaspăt sau refrigerat, nu de crescătorie

04120 (*)

03.00.23

Pes,te de mare, proaspăt sau refrigerat, de crescătorie

04120 (*)

03.00.24

Pes,te de apă dulce, proaspăt sau refrigerat, de crescătorie

04120 (*)

03.00.3

Crustacee, necongelate

03.00.31

Crustacee, necongelate, nu de crescătorie

04210 (*)

03.00.32

Crustacee, necongelate, de crescătorie

04210 (*)

03.00.4

Molus,te s,i alte nevertebrate acvatice, vii, proaspete sau refrigerate

03.00.41

Stridii, vii, proaspete sau refrigerate, nu de crescătorie

04220 (*)

03.00.42

Alte molus,te s,i nevertebrate acvatice, vii, proaspete sau refrigerate, nu de crescătorie

0429 (*)

03.00.43

Stridii, vii, proaspete sau refrigerate, de crescătorie

04220 (*)

03.00.44

Alte molus,te s,i nevertebrate acvatice, vii, proaspete sau refrigerate, de crescătorie

0429 (*)

03.00.5

Perle, neprelucrate

03.00.51

Perle naturale, neprelucrate

38210 (*)

03.00.52

Perle de cultură, neprelucrate

38210 (*)

03.00.6

Alte plante s,i animale acvatice s,i produsele acestora

03.00.61

Corali s,i produse similare, cochilii de molus,te, crustacee sau echinoderme s,i oase de sepie

04910

03.00.62

Bureți naturali de origine animală

04920

03.00.63

Alge, nu de crescătorie

04930 (*)

03.00.64

Alge, de crescătorie

04930 (*)

03249

03230

86140 (*)
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03.00.69

Alte plante s,i animale acvatice s,i produsele acestora n.c.a.

0 (*)

03.00.7

Servicii de sprijin în domeniul pescuitului s,i al acvaculturii

03.00.71

Servicii de sprijin în domeniul pescuitului

86150 (*)

03.00.72

Servicii de sprijin în domeniul acvaculturii

86150 (*)

B

INDUSTRII EXTRACTIVE

05

Cărbune fosil s,i lignit

05.1

Antracit

05.10

Antracit

05.10.1

Antracit

05.10.10

Antracit

05.2

Lignit

05.20

Lignit

05.20.1

Lignit

05.20.10

Lignit

06

Petrol brut s,i gaze naturale

06.1

Petrol brut

06.10

Petrol brut

06.10.1

Uleiuri de petrol s,i uleiuri obținute din minerale bituminoase, brute

06.10.10

Uleiuri de petrol s,i uleiuri obținute din minerale bituminoase, brute

06.10.2

S,isturi bituminoase sau petrolifere s,i nisipuri bituminoase

06.10.20

S,isturi bituminoase sau petrolifere s,i nisipuri bituminoase

06.2

Gaze naturale, lichefiate sau în stare gazoasă

06.20

Gaze naturale, lichefiate sau în stare gazoasă

06.20.1

Gaze naturale, lichefiate sau în stare gazoasă

06.20.10

Gaze naturale, lichefiate sau în stare gazoasă

07

Minereuri metalice

07.1

Minereuri de fier

07.10

Minereuri de fier

07.10.1

Minereuri de fier

07.10.10

Minereuri de fier

07.2

Minereuri metalice neferoase

07.21

Minereuri de uraniu s,i de toriu

07.21.1

Minereuri de uraniu s,i de toriu

07.21.10

Minereuri de uraniu s,i de toriu

07.29

Alte minereuri s,i concentrate metalice neferoase

07.29.1

Alte minereuri s,i concentrate metalice neferoase

07.29.11

Minereuri s,i concentrate de cupru

14210

07.29.12

Minereuri s,i concentrate de nichel

14220

07.29.13

Minereuri s,i concentrate de aluminiu

14230

07.29.14

Minereuri s,i concentrate de metale prețioase

14240

07.29.15

Minereuri s,i concentrate de plumb, zinc s,i staniu

14290 (*)

07.29.19

Alte minereuri s,i concentrate metalice neferoase n.c.a.

14290 (*)

08

Alte produse ale industriilor extractive

11010

11030 (*)

12010

12030

12020

14100

13000
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08.1

Piatră, nisip s,i argilă

08.11

Piatră pentru ornamente s,i construcții, calcar, gips, cretă s,i ardezie

08.11.1

Piatră pentru ornamente s,i construcții

08.11.11

Marmură s,i alte pietre calcaroase pentru ornamente s,i construcții

15120

08.11.12

Granit, gresie s,i alte pietre pentru ornamente s,i construcții

15130

08.11.2

Calcar s,i gips

08.11.20

Calcar s,i gips

08.11.3

Cretă s,i dolomită necalcinată

08.11.30

Cretă s,i dolomită necalcinată

08.11.4

Ardezie

08.11.40

Ardezie

08.12

Pietris,, nisip, argile s,i caolin

08.12.1

Pietris, s,i nisip

08.12.11

Nisipuri naturale

15310

08.12.12

Granule, spărturi s,i praf; pietris,, prundis,

15320 (*)

08.12.13

Amestecuri de zgură s,i des,euri industriale similare, conținând sau nu pietris,, prundis,,
galeți sau cremene pentru construcții

15320 (*)

08.12.2

Argile s,i caolin

08.12.21

Caolin s,i alte argile caoline

15400 (*)

08.12.22

Alte argile, andaluzit, disten s,i silimanit; mulit; pământuri de s,amotă s,i de cărămizi dinas

15400 (*)

08.9

Produse ale industriilor extractive n.c.a.

08.91

Minerale pentru industria chimică s,i îngrăs,ăminte minerale

08.91.1

Minerale pentru industria chimică s,i îngrăs,ăminte minerale

08.91.11

Calciu natural sau fosfați aluminocalcici naturali

16110

08.91.12

Pirite de fier neprăjite; sulf brut sau nerafinat

16120

08.91.19

Alte minerale chimice s,i de fertilizare

16190 (*)

08.92

Turbă

08.92.1

Turbă

08.92.10

Turbă

08.93

Sare s,i clorură de sodiu pură; apă de mare

08.93.1

Sare s,i clorură de sodiu pură; apă de mare

08.93.10

Sare s,i clorură de sodiu pură; apă de mare

08.99

Alte produse ale industriilor extractive n.c.a.

08.99.1

Bitumuri s,i asfalturi, naturale; asfaltiți s,i roci asfaltice

08.99.10

Bitumuri s,i asfalturi, naturale; asfaltiți s,i roci asfaltice

08.99.2

Pietre prețioase s,i semiprețioase; diamante industriale, brute sau tăiate, despicate sau
ebos,ate simplu; piatră ponce; corindon granular; corindon natural, granat natural s,i alți
abrazivi naturali; alte minerale

08.99.21

Pietre prețioase s,i semiprețioase (exclusiv diamantele industriale), neprelucrate sau
simplu tăiate sau degros,ate

15200

16330

15110

11040 (*)

16200 (*)

15330

16310
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08.99.22

Diamante industriale, brute sau tăiate, despicate sau ebos,ate simplu; piatră ponce;
corindon granular; corindon natural, granat natural s,i alți abrazivi naturali

16320

08.99.29

Alte minerale

16390

09

Servicii de asistență în domeniul industriei extractive

09.1

Servicii de asistență în domeniul extracției petrolului s,i a gazelor naturale

09.10

Servicii de asistență în domeniul extracției petrolului s,i a gazelor naturale

09.10.1

Servicii de asistență în domeniul extracției petrolului s,i a gazelor naturale

09.10.11

Servicii de forare în vederea extracției petrolului s,i a gazelor naturale

86211 (*)

09.10.12

Servicii de montare, reparare s,i demontare a turlelor de foraj s,i servicii de asistență
conexe extracției de petrol s,i gaze naturale

86211 (*)

09.10.13

Servicii de lichefiere s,i regazificare a gazelor naturale la locul de extracție în vederea
transportării

86211 (*)

09.9

Servicii de asistență pentru alte industrii extractive

09.90

Servicii de asistență pentru alte industrii extractive

09.90.1

Servicii de asistență pentru alte industrii extractive

09.90.11

Servicii de asistență pentru extracția antracitului

86219 (*)

09.90.19

Servicii de asistență pentru alte industrii extractive, n.c.a.

86219 (*)

C

PRODUSE FABRICATE

10

Produse ale industriei alimentare

10.1

Carne conservată s,i preparate din carne

10.11

Carne preparată s,i conservată

10.11.1

Carne de bovine, porcine, ovine, caprine, cal s,i alte cabaline, proaspătă sau refrigerată

10.11.11

Carne de bovine, proaspătă sau refrigerată

21111
21112

10.11.12

Carne de porcine, proaspătă sau refrigerată

21113

10.11.13

Carne de oaie, proaspătă sau refrigerată

21115

10.11.14

Carne de capră, proaspătă sau refrigerată

21116

10.11.15

Carne de cal s,i de alte cabaline, proaspătă sau refrigerată

21118

10.11.2

Organe comestibile de bovine, porcine, ovine, caprine, cal s,i alte cabaline, proaspete sau
refrigerate

10.11.20

Organe comestibile de bovine, porcine, ovine, caprine, cal s,i alte cabaline, proaspete sau
refrigerate

10.11.3

Carne s,i organe comestibile congelate; alte cărnuri s,i organe comestibile

10.11.31

Carne de bovine, congelată

21131
21132

10.11.32

Carne de porcine, congelată

21133

10.11.33

Carne de oaie, congelată

21135

10.11.34

Carne de caprine, congelată

21136

10.11.35

Carne de cal s,i de alte cabaline, congelată

21138

21151 (*)
21152 (*)
21153 (*)
21155 (*)
21156 (*)
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10.11.39

Altă carne s,i organe comestibile, proaspete, refrigerate sau congelate

21114
21117
21119
21134
21137
21139
21151 (*)
21152 (*)
21153 (*)
21155 (*)
21156 (*)
21159
21190

10.11.4

Lână provenită din procesul de tăbăcire s,i piei crude de bovine sau de cabaline, ovine s,i
caprine

10.11.41

Lână provenită din procesul de tăbăcire, nedegresată, inclusiv lână spălată înainte de
smulgere

02942

10.11.42

Piei brute întregi de bovine sau de cabaline

02951

10.11.43

Alte piei brute de bovine sau de cabaline

02952

10.11.44

Piei brute de oaie s,i miel

02953

10.11.45

Piei brute de capră s,i ied

02954

10.11.5

Grăsimi de bovine, ovine, caprine s,i porcine

10.11.50

Grăsimi de bovine, ovine, caprine s,i porcine

10.11.6

Organe crude, necomestibile

10.11.60

Organe crude, necomestibile

10.11.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a cărnii preparate s,i
conservate

10.11.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a cărnii preparate s,i
conservate

10.12

Carne de păsări de curte, preparată s,i conservată

10.12.1

Carne de păsări de curte, proaspătă sau refrigerată

10.12.10

Carne de păsări de curte, proaspătă sau refrigerată

10.12.2

Carne de păsări de curte, congelată

10.12.20

Carne de păsări de curte, congelată

10.12.3

Grăsimi de păsări de curte

10.12.30

Grăsimi de păsări de curte

10.12.4

Organe comestibile de păsări de curte

21511 (*)
21512
21513
21514
21515
21519 (*)
21521

39110 (*)

88111 (*)

21121
21122
21123
21124
21125

21141
21142
21143
21144
21149

21511 (*)
21522
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10.12.40

Organe comestibile de păsări de curte

21160

10.12.5

Pene s,i piei de păsări cu pene

10.12.50

Pene s,i piei de păsări cu pene

10.12.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a cărnii de păsări de curte
preparate s,i conservate

10.12.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a cărnii de păsări de curte
preparate s,i conservate

10.13

Carne s,i produse de carne de păsări de curte

10.13.1

Conserve s,i preparate din carne, organe comestibile sau sânge

10.13.11

Carne trans,ată de porc, sărată, uscată sau afumată (bacon s,i jambon)

21171

10.13.12

Carne de bovine, sărată, uscată sau afumată

21172

10.13.13

Alte cărnuri s,i organe comestibile, sărate, în saramură, uscate sau afumate (exclusiv
carnea de porcine s,i de bovine); făină s,i pudră, comestibile, de carne sau de organe

21173

10.13.14

Cârnați s,i produse similare din carne, organe comestibile sau sânge

21174

10.13.15

Alte sortimente de carne, organe comestibile sau sânge preparate s,i conservate, cu
excepția cărnii s,i a preparatelor alimentare din organe comestibile

21179

10.13.16

Făină, pudră sau pelete de carne improprii consumului uman; jumări

21181
21182
21183
21184
21185
21186
21187
21188
21189

10.13.9

Gătitul s,i alte servicii de preparare pentru obținerea produselor din carne; operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a produselor din carne s,i din carne
de păsări de curte

10.13.91

Gătitul s,i alte servicii de preparare pentru obținerea produselor din carne

88111 (*)

10.13.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a produselor din carne
s,i din carne de păsări de curte

88111 (*)

10.2

Pes,te, crustacee s,i molus,te preparate s,i conservate

10.20

Pes,te, crustacee s,i molus,te preparate s,i conservate

10.20.1

Pes,te, proaspăt, refrigerat sau congelat

10.20.11

Fileuri de pes,te s,i altă carne de pes,te (tocată sau nu), proaspătă sau refrigerată

21221

10.20.12

Ficat, icre s,i lapți de pes,te, proaspeți sau refrigerați

21225

10.20.13

Pes,te, congelat

21210

10.20.14

Fileuri de pes,te, congelate

21222

10.20.15

Carne de pes,te (tocată sau nu), congelată

21223

10.20.16

Ficat, icre s,i lapți de pes,te, congelați

21226

10.20.2

Pes,te, altfel preparat sau conservat; caviar s,i înlocuitori ai caviarului

10.20.21

Fileuri de pes,te, uscate, sărate sau în saramură, dar nu afumate

21224

10.20.22

Ficat, icre s,i lapți de pes,te, uscați, afumați, sărați sau în saramură; făină, pudră s,i pelete
de pes,te, proprii alimentației umane

21227
21233 (*)

39110 (*)

88111 (*)
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10.20.23

Pes,te, uscat, sărat sau nu, sau în saramură

21231

10.20.24

Pes,te, inclusiv fileuri, afumat

21232

10.20.25

Pes,te, altfel preparat sau conservat, cu excepția preparatelor alimentare din pes,te

21242 (*)

10.20.26

Caviar s,i înlocuitori ai caviarului

21243

10.20.3

Crustacee, molus,te s,i alte nevertebrate acvatice, congelate, preparate sau conservate

10.20.31

Crustacee, congelate

21250

10.20.32

Molus,te, congelate, uscate, sărate sau în saramură, afumate

21261

10.20.33

Alte nevertebrate acvatice, congelate, uscate, sărate sau în saramură, afumate

21269

10.20.34

Crustacee, altfel preparate sau conservate; molus,te s,i alte nevertebrate acvatice, altfel
preparate sau conservate

21270
21280

10.20.4

Făină, praf sau pelete improprii consumului uman s,i alte produse n.c.a. din pes,te sau
crustacee, molus,te sau alte nevertebrate acvatice

10.20.41

Făină, praf sau pelete de pes,te, crustacee, molus,te sau alte nevertebrate acvatice, improprii consumului uman

21291

10.20.42

Alte produse necomestibile din pes,te, crustacee, molus,te sau alte nevertebrate acvatice

21299

10.20.9

Servicii de afumare s,i alte servicii de preparare s,i conservare pentru fabricarea produselor din pes,te; operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a pes,telui,
crustaceelor s,i molus,telor preparate s,i conservate

10.20.91

Servicii de afumare s,i alte servicii de preparare s,i conservare pentru fabricarea produselor din pes,te

88111 (*)

10.20.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a pes,telui, crustaceelor
s,i molus,telor preparate s,i conservate

88111 (*)

10.3

Fructe s,i legume preparate s,i conservate

10.31

Cartofi preparați sau conservați

10.31.1

Cartofi preparați sau conservați

10.31.11

Cartofi, congelați

21313

10.31.12

Cartofi deshidratați, tăiați sau nu, dar nepreparați altfel

21393 (*)

10.31.13

Cartofi deshidratați sub formă de făină, pudră, granule sau pelete

21392

10.31.14

Cartofi preparați sau conservați

21323 (*)

10.31.9

Gătitul s,i alte servicii de preparare pentru cartofi s,i produse din cartofi; operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a cartofilor preparați sau conservați

10.31.91

Gătitul s,i alte servicii de preparare pentru cartofi s,i produse din cartofi

88111 (*)

10.31.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a cartofilor preparați sau
conservați

88111 (*)

10.32

Sucuri de fructe s,i de legume

10.32.1

Sucuri de fructe s,i de legume

10.32.11

Suc de ros,ii

21331

10.32.12

Suc de portocale

21431

10.32.13

Suc de grapefrut

21432

10.32.14

Suc de ananas

21433

10.32.15

Suc de struguri

21434
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10.32.16

Suc de mere

21435

10.32.17

Amestecuri de sucuri de fructe s,i legume

21339

10.32.19

Alte sucuri de fructe sau de legume

21439

10.32.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a sucului de fructe s,i
legume

10.32.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a sucului de fructe s,i
legume

10.39

Alte fructe s,i legume preparate s,i conservate

10.39.1

Legume prelucrate s,i conservate, cu excepția cartofilor

10.39.11

Legume, congelate

21311
21312
21319

10.39.12

Legume conservate provizoriu

21399 (*)

10.39.13

Legume deshidratate

21393 (*)

10.39.14

Legume s,i fructe tăiate s,i ambalate

0 (*)

10.39.15

Fasole conservată, dar nu în oțet sau acid acetic, cu excepția preparatelor alimentare pe
bază de legume

21321

10.39.16

Mazăre conservată, dar nu în oțet sau acid acetic, cu excepția preparatelor alimentare pe
bază de legume

21322

10.39.17

Alte legume (cu excepția cartofilor) conservate, dar nu în oțet sau acid acetic, cu excepția preparatelor alimentare pe bază de legume

21329 (*)
21399

10.39.18

Legume (cu excepția cartofilor), fructe, fructe cu coajă lemnoasă s,i alte părți comestibile
de plante, preparate sau conservate în oțet sau acid acetic

21394

10.39.2

Legume s,i fructe cu coajă lemnoasă preparate s,i conservate

10.39.21

Fructe s,i fructe cu coajă lemnoasă, gătite sau negătite, congelate

21493

10.39.22

Gemuri, jeleuri de fructe, piureuri s,i paste de fructe, inclusiv fructe cu coajă lemnoasă

21494

10.39.23

Fructe cu coajă lemnoasă, arahide, prăjite, sărate sau altfel preparate

21495

10.39.24

Fructe s,i fructe cu coajă lemnoasă, conservate provizoriu, dar nu pentru consum
imediat

21496

10.39.25

Alte fructe preparate sau conservate

21411
21412
21419
21491
21492

10.39.3

Materii vegetale s,i des,euri vegetale, reziduuri vegetale s,i produse secundare

10.39.30

Materii vegetale s,i des,euri vegetale, reziduuri vegetale s,i produse secundare

10.39.9

Gătitul s,i alte servicii de preparare pentru conservarea fructelor s,i legumelor; operații
subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a altor fructe s,i legume preparate
sau conservate

10.39.91

Gătitul s,i alte servicii de preparare pentru conservarea fructelor s,i legumelor

88111 (*)

10.39.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a altor fructe s,i legume
preparate sau conservate

88111 (*)

10.4

Uleiuri s,i grăsimi de origine vegetală sau animală

10.41

Uleiuri s,i grăsimi

10.41.1

Uleiuri s,i grăsimi de origine animală, fracțiunile lor, nerafinate

10.41.11

Stearină din untură, ulei de untură, oleostearină, oleomargarină s,i ulei de seu, neemulsionate, neamestecate s,i nici altfel preparate

88111 (*)

39120 (*)

21529 (*)
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10.41.12

Grăsimi s,i uleiuri s,i fracțiunile lor, de pes,te sau de mamifere marine

21524
21525
21526

10.41.19

Alte grăsimi s,i uleiuri de origine animală s,i fracțiunile lor, rafinate sau nu, dar nemodificate chimic

21519 (*)
21523
21529 (*)

10.41.2

Uleiuri vegetale, nerafinate

10.41.21

Ulei de soia, nerafinat

21531

10.41.22

Ulei de arahide, nerafinat

21532

10.41.23

Ulei de măsline, nerafinat

21537

10.41.24

Ulei de semințe de floarea-soarelui, nerafinat

21533

10.41.25

Ulei de semințe de bumbac, nerafinat

21538

10.41.26

Ulei de rapiță, colză s,i mus,tar, nerafinat

21534

10.41.27

Ulei de palmier, nerafinat

21535

10.41.28

Ulei de cocos, nerafinat

21536

10.41.29

Alte uleiuri vegetale, nerafinate

21539 (*)

10.41.3

Des,euri de bumbac

10.41.30

Des,euri de bumbac

10.41.4

S,rot s,i alte reziduuri solide de grăsimi sau uleiuri vegetale; făină s,i pulbere de semințe
oleaginoase sau de fructe oleaginoase

10.41.41

S,rot s,i alte reziduuri solide de grăsimi sau uleiuri vegetale

21710

10.41.42

Făină s,i pulbere de semințe oleaginoase sau de fructe oleaginoase, cu excepția celor de
mus,tar

21720

10.41.5

Uleiuri rafinate, cu excepția reziduurilor

10.41.51

Ulei de soia s,i fracțiunile sale, rafinat, dar nemodificat chimic

21541

10.41.52

Ulei de arahide s,i fracțiunile sale, rafinat, dar nemodificat chimic

21542

10.41.53

Ulei de măsline s,i fracțiunile sale, rafinat, dar nemodificat chimic

21547

10.41.54

Ulei de semințe de floarea-soarelui s,i fracțiunile sale, rafinat, dar nemodificat chimic

21543

10.41.55

Ulei de semințe de bumbac s,i fracțiunile sale, rafinat, dar nemodificat chimic

21548

10.41.56

Uleiuri de rapiță, colză s,i mus,tar s,i fracțiunile lor, rafinate, dar nemodificate chimic

21544

10.41.57

Ulei de palmier s,i fracțiunile sale, rafinat, dar nemodificat chimic

21545

10.41.58

Ulei de cocos s,i fracțiunile sale, rafinat, dar nemodificat chimic

21546

10.41.59

Alte uleiuri s,i fracțiunile lor, rafinate, dar nemodificate chimic; grăsimi s,i uleiuri vegetale stabilizate (cu excepția uleiului de porumb) s,i fracțiunile lor n.c.a., rafinate, dar nemodificate chimic

21549 (*)

10.41.6

Grăsimi s,i uleiuri de origine animală sau vegetală s,i fracțiunile acestora, hidrogenate,
esterificate, dar nepreparate altfel

10.41.60

Grăsimi s,i uleiuri de origine animală sau vegetală s,i fracțiunile acestora, hidrogenate,
esterificate, dar nepreparate altfel

10.41.7

Ceruri vegetale (cu excepția trigliceridelor); degras; reziduuri rezultate din tratarea grăsimilor sau a cerurilor animale sau vegetale

10.41.71

Ceruri vegetale (cu excepția trigliceridelor)

21731

10.41.72

Degras; reziduuri rezultate din tratarea grăsimilor sau a cerurilor animale sau vegetale

21732

10.41.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a uleiurilor s,i a grăsimilor

10.41.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a uleiurilor s,i a grăsimilor

21600

21590 (*)

88111 (*)
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10.42

Margarină s,i alte grăsimi alimentare similare

10.42.1

Margarină s,i alte grăsimi alimentare similare

10.42.10

Margarină s,i alte grăsimi alimentare similare

10.42.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a margarinei s,i a altor
grăsimi alimentare similare

10.42.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a margarinei s,i a altor
grăsimi alimentare similare

10.5

Produse lactate

10.51

Produse lactate s,i brânzeturi

10.51.1

Lapte s,i smântână lichidă procesată

10.51.11

Lapte lichid procesat

22110

10.51.12

Lapte s,i smântână cu > 6 % grăsimi, neconcentrat s,i neîndulcit

22120

10.51.2

Lapte în stare solidă

10.51.21

Lapte praf degresat

22212

10.51.22

Lapte praf nedegresat

22211

10.51.3

Unt s,i paste lactate pentru tartine

10.51.30

Unt s,i paste lactate pentru tartine

10.51.4

Brânză s,i cheag

10.51.40

Brânză s,i cheag

10.51.5

Alte produse lactate

10.51.51

Lapte s,i smântână, concentrate sau aditivate cu zahăr sau alți îndulcitori, în alte forme
decât cea solidă

22221
22222
22229

10.51.52

Iaurt s,i alte sortimente de lapte sau smântână fermentate sau acrite

22230

10.51.53

Cazeină

22260

10.51.54

Lactoză s,i sirop de lactoză

23210 (*)

10.51.55

Zer

22130
22219 (*)

10.51.56

Produse lactate n.c.a.

22290

10.51.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a produselor lactate s,i a
brânzeturilor

10.51.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a produselor lactate s,i a
brânzeturilor

10.52

Înghețată

10.52.1

Înghețată s,i alte produse similare comestibile sub formă înghețată

10.52.10

Înghețată s,i alte produse similare comestibile sub formă înghețată

10.52.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a înghețatei

10.52.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a înghețatei

10.6

Produse ale industriei morăritului, amidon s,i produse conținând amidon

21550

88111 (*)

22241
22242
22249

22251
22252
22253
22254
22259

88111 (*)

22270

88111 (*)
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10.61

Produse ale industriei morăritului

10.61.1

Orez, măcinat complet sau parțial, decorticat sau zdrobit

10.61.11

Orez decorticat

23162

10.61.12

Orez, măcinat complet sau parțial sau zdrobit

23161

10.61.2

Făină din cereale s,i vegetale; amestecuri ale acestora

10.61.21

Făină de grâu sau borceag

23110

10.61.22

Alte făini de cereale

23120

10.61.23

Făină de legume

23170

10.61.24

Amestecuri pentru produse de panificație

23180

10.61.3

Crupe, făini, pelete s,i alte produse pe bază de cereale

10.61.31

Crupe s,i făină de grâu

23130 (*)

10.61.32

Crupe, făini s,i pelete de cereale n.c.a.

23130 (*)

10.61.33

Cereale pentru micul dejun s,i alte produse pe bază de cereale

23140

10.61.4

Tărâțe, gozuri s,i alte reziduuri de la prelucrarea cerealelor

10.61.40

Tărâțe, gozuri s,i alte reziduuri de la prelucrarea cerealelor

10.61.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a produselor industriei
morăritului

10.61.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a produselor industriei
morăritului

10.62

Amidon s,i produse conținând amidon

10.62.1

Amidon s,i produse conținând amidon; zaharuri s,i siropuri de zahăr n.c.a.

10.62.11

Amidon; inulină; gluten de grâu; dextrină s,i alte tipuri de amidon modificat

23220

10.62.12

Tapioca s,i înlocuitorii săi preparați din amidon sub formă de fulgi, granule sau alte forme
similare

23230

10.62.13

Glucoză s,i sirop de glucoză; fructoză s,i sirop din fructoză; zahăr invertit; zaharuri s,i
siropuri de zahăr n.c.a.

23210 (*)

10.62.14

Ulei de porumb

21539 (*)
21549 (*)

10.62.2

Reziduuri rezultate de la fabricarea amidonului s,i reziduuri similare

10.62.20

Reziduuri rezultate de la fabricarea amidonului s,i reziduuri similare

10.62.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a amidonului s,i a produselor conținând amidon

10.62.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a amidonului s,i a produselor conținând amidon

10.7

Produse făinoase s,i de brutărie

10.71

Pâine; produse de patiserie s,i prăjituri proaspete

10.71.1

Pâine, produse de patiserie s,i prăjituri proaspete

10.71.11

Pâine proaspătă

23491

10.71.12

Produse de patiserie s,i prăjituri proaspete

23431

10.71.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a pâinii, a produselor
de patiserie s,i a prăjiturilor proaspete sau congelate

10.71.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a pâinii, a produselor
de patiserie s,i a prăjiturilor proaspete sau congelate

39120 (*)

88111 (*)

39130

88111 (*)

88111 (*)
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10.72

Pesmeți s,i biscuiți; produse de patiserie s,i prăjituri conservate

10.72.1

Pesmeți s,i biscuiți; produse de patiserie s,i prăjituri conservate

10.72.11

Pâine crocantă, pesmeți, pâine prăjită s,i alte produse prăjite similare

23410

10.72.12

Turtă dulce s,i alte produse asemănătoare; biscuiți dulci; vafe s,i alveole

23420

10.72.19

Alte produse de brutărie uscate sau conservate

23439
23499

10.72.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a pesmeților s,i a biscuiților; produse de patiserie s,i prăjituri conservate

10.72.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a pesmeților s,i a biscuiților; produse de patiserie s,i prăjituri conservate

10.73

Macaroane, tăieței, cus,cus, s,i alte produse făinoase similare

10.73.1

Macaroane, tăieței, cus,cus, s,i alte produse făinoase similare

10.73.11

Macaroane, tăieței s,i alte produse făinoase similare

23710

10.73.12

Cus,cus,

23721 (*)

10.73.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a macaroanelor, tăițeilor,
cus,cus,ului s,i a altor produse făinoase similare

10.73.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a macaroanelor, tăițeilor,
cus,cus,ului s,i a altor produse făinoase similare

10.8

Alte produse alimentare

10.81

Zahăr

10.81.1

Zahăr de trestie sau sfeclă de zahăr brut sau rafinat; melasă

10.81.11

Zahăr nerafinat din trestie sau sfeclă, în formă solidă

23511
23512

10.81.12

Zahăr rafinat din trestie sau sfeclă s,i sucroză pură din punct de vedere chimic, în formă
solidă, neconținând adaosuri de aromatizanți sau coloranți

23520

10.81.13

Zahăr rafinat din trestie sau sfeclă conținând adaosuri de aromatizanți sau coloranți;
zahăr de arțar s,i sirop de arțar

23530

10.81.14

Melasă

23540

10.81.2

Pulpă de sfeclă de zahăr, resturi rezultate din prelucrarea trestiei de zahăr s,i alte des,euri
rezultate în urma fabricării zahărului

10.81.20

Pulpă de sfeclă de zahăr, resturi rezultate din prelucrarea trestiei de zahăr s,i alte des,euri
rezultate în urma fabricării zahărului

10.81.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a zahărului

10.81.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a zahărului

10.82

Produse de cofetărie din cacao, ciocolată s,i zahăr

10.82.1

Pastă de cacao, degresată sau nu, unt, grăsime s,i ulei de cacao, pudră de cacao

10.82.11

Pastă de cacao, degresată sau nu

23610

10.82.12

Unt, grăsime s,i ulei de cacao

23620

10.82.13

Cacao pudră, fără adaosuri de zahăr sau alți îndulcitori

23630

10.82.14

Cacao pudră, cu adaosuri de zahăr sau alți îndulcitori

23640

10.82.2

Produse de cofetărie din ciocolată s,i zahăr

10.82.21

Ciocolată s,i produse alimentare cu conținut de cacao (cu excepția pudrei de cacao îndulcite), în vrac

23650

10.82.22

Ciocolată s,i produse alimentare cu conținut de cacao (cu excepția pudrei de cacao îndulcite), altfel decât în vrac

23660

10.82.23

Produse de cofetărie zaharoase (inclusiv ciocolata albă), fără conținut de cacao

23670

10.82.24

Fructe, fructe cu coajă lemnoasă, coji de fructe s,i alte părți ale plantelor, conservate în
zahăr

21499

10.82.3

Coji, pleavă, pielițe s,i alte des,euri de cacao

88111 (*)

88111 (*)

39140

88111 (*)
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10.82.30

Coji, pleavă, pielițe s,i alte des,euri de cacao

39150

10.82.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a produselor de cofetărie
pe bază de cacao, ciocolată s,i zahăr

10.82.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a produselor de cofetărie
pe bază de cacao, ciocolată s,i zahăr

10.83

Ceai s,i cafea prelucrate

10.83.1

Ceai s,i cafea prelucrate

10.83.11

Cafea, decafeinizată sau prăjită

23911

10.83.12

Înlocuitori de cafea; extracte, esențe s,i concentrate de cafea sau înlocuitori de cafea;
pielițe s,i pleavă de cafea

23912

10.83.13

Ceai verde (nefermentat), ceai negru (fermentat) s,i ceai parțial fermentat, în ambalaje
directe cu un conținut ≤ 3 kg

23913

10.83.14

Extracte, esențe, concentrate s,i preparate din ceai sau maté

23914

10.83.15

Infuzii de plante

01930 (*)

10.83.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a cafelei s,i a ceaiului

10.83.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a cafelei s,i a ceaiului

10.84

Condimente s,i produse de asezonare

10.84.1

Oțet; sosuri; amestecuri de condimente; făină s,i pudră de mus,tar; mus,tar preparat

10.84.11

Oțet s,i înlocuitori de oțet, obținuți din acid acetic

23994

10.84.12

Sosuri; amestecuri de condimente s,i amestecuri de produse de asezonare; făină s,i pudră
de mus,tar s,i mus,tar preparat

23995

10.84.2

Mirodenii, prelucrate

10.84.21

Piper (Piper spp.), prelucrat

23921

10.84.22

Ardei s,i ardei iute, uscat (Capsicum spp.), prelucrat

23922

10.84.23

Scorțis,oară (canella), prelucrată; alte mirodenii prelucrate

23923
23924
23925
23926
23927
23928

10.84.3

Sare alimentară

10.84.30

Sare alimentară

10.84.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a condimentelor s,i a
produselor de asezonare

10.84.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a condimentelor s,i a
produselor de asezonare

10.85

Alimente s,i preparate alimentare

10.85.1

Alimente s,i preparate alimentare

10.85.11

Alimente s,i preparate alimentare pe bază de carne, organe comestibile sau sânge

21176

10.85.12

Alimente s,i preparate alimentare pe bază de pes,ti, crustacee s,i molus,te

21241
21242 (*)

10.85.13

Alimente s,i preparate alimentare pe bază de legume

21391

10.85.14

Alimente s,i preparate alimentare pe bază de paste

23721 (*)
23722

10.85.19

Alte alimente s,i preparate alimentare (inclusiv pizza congelată)

23997

10.85.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a alimentelor s,i a produselor alimentare

10.85.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a alimentelor s,i a produselor alimentare

88111 (*)

88111 (*)

16200 (*)

88111 (*)

88111 (*)
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10.86

Preparate alimentare omogenizate s,i alimente dietetice

10.86.1

Preparate alimentare omogenizate s,i alimente dietetice

10.86.10

Preparate alimentare omogenizate s,i alimente dietetice

10.86.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a preparatelor alimentare
omogenizate s,i a alimentelor dietetice

10.86.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a preparatelor alimentare
omogenizate s,i a alimentelor dietetice

10.89

Alte produse alimentare n.c.a.

10.89.1

Supe, ouă, drojdii s,i alte produse alimentare; extracte s,i sucuri de carne, pes,te s,i
nevertebrate acvatice

10.89.11

Preparate pentru supe, ciorbe sau supe cremă; supe, ciorbe sau supe-cremă preparate

23992

10.89.12

Ouă, fără coajă, s,i gălbenus,uri de ou, proaspete sau conservate; ouă în coajă, conservate
sau gătite; albumină din ou

22300
23993

10.89.13

Drojdii (active sau inactive); alte micro-organisme monocelulare moarte; praf de copt
preparat

23996

10.89.14

Extracte s,i sucuri de carne, pes,te s,i nevertebrate acvatice

21175

10.89.15

Seve s,i extracte vegetale; substanțe pectice; mucilagii s,i agenți de mărire a viscozității

23999 (*)

10.89.19

Diverse produse alimentare n.c.a.

23210 (*)
23999 (*)

10.89.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a altor produse alimentare n.c.a.

10.89.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a altor produse alimentare n.c.a.

10.9

Alimente preparate pentru animale

10.91

Alimente preparate pentru animale de fermă

10.91.1

Alimente preparate pentru animale de fermă, cu excepția făinii s,i peletelor de lucernă

10.91.10

Nutrețuri preparate pentru animale de fermă, cu excepția făinii s,i peletelor de lucernă

10.91.2

Făină s,i pelete de lucernă

10.91.20

Făină s,i pelete de lucernă

10.91.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a alimentelor preparate
pentru animalele de fermă

10.91.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a alimentelor preparate
pentru animalele de fermă

10.92

Alimente preparate pentru animalele de companie

10.92.1

Alimente preparate pentru animalele de companie

10.92.10

Alimente preparate pentru animalele de companie

10.92.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a alimentelor preparate
pentru animalele de companie

10.92.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a alimentelor preparate
pentru animalele de companie

11

Băuturi

11.0

Băuturi

11.01

Băuturi alcoolice distilate

11.01.1

Băuturi alcoolice distilate

23991

88111 (*)

88111 (*)

23311
23313
23315
23319

23320

88111 (*)

23314

88111 (*)
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11.01.10

Băuturi alcoolice distilate

24131
24129

11.01.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a băuturilor alcoolice
distilate

11.01.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a băuturilor alcoolice
distilate

11.02

Vinuri din struguri

11.02.1

Vinuri din struguri proaspeți; must de struguri

11.02.11

Vinuri spumoase din struguri proaspeți

24211

11.02.12

Vinuri din struguri proaspeți, cu excepția vinului spumos; must de struguri

24212

11.02.2

Drojdii de vin; tartru brut

11.02.20

Drojdii de vin; tartru brut

11.02.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a vinului din struguri

11.02.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a vinului din struguri

11.03

Cidru s,i alte vinuri din fructe

11.03.1

Alte băuturi fermentate (de exemplu cidru de mere, cidru de pere, mied); băuturi mixte
cu conținut de alcool

11.03.10

Alte băuturi fermentate (de exemplu cidru de mere, cidru de pere, mied); băuturi mixte
cu conținut de alcool

11.03.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a cidrului s,i a altor vinuri
din fructe

11.03.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a cidrului s,i a altor vinuri
din fructe

11.04

Alte băuturi fermentate nedistilate

11.04.1

Vermut s,i alte vinuri aromatizate din struguri proaspeți

11.04.10

Vermut s,i alte vinuri aromatizate din struguri proaspeți

11.04.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a altor băuturi fermentate nedistilate

11.04.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a altor băuturi fermentate nedistilate

11.05

Bere

11.05.1

Bere, cu excepția depunerilor rezultate din fabricarea berii

11.05.10

Bere, cu excepția depunerilor rezultate din fabricarea berii

11.05.2

Depuneri rezultate din fabricarea berii sau în urma distilării

11.05.20

Depuneri rezultate din fabricarea berii sau în urma distilării

11.05.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a berii

11.05.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a berii

11.06

Malț

11.06.1

Malț

11.06.10

Malț

11.06.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a malțului

11.06.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a malțului

11.07

Băuturi răcoritoare; ape minerale s,i alte ape îmbuteliate

11.07.1

Ape minerale s,i băuturi răcoritoare

11.07.11

Ape minerale s,i ape gazeificate, neîndulcite s,i nearomatizate

88111 (*)

39170

88111 (*)

24230

88111 (*)

24220

88111 (*)

24310

39160

88111 (*)

24320

88111 (*)

24410
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11.07.19

Alte băuturi nealcoolice

24490

11.07.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a apelor minerale s,i a
băuturilor răcoritoare

11.07.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a apelor minerale s,i a
băuturilor răcoritoare

12

Produse din tutun

12.0

Produse din tutun

12.00

Produse din tutun

12.00.1

Produse din tutun, cu excepția des,eurilor

12.00.11

Țigări de foi (inclusiv cele cu capete tăiate), trabucuri s,i țigarete, din tutun sau din
înlocuitori de tutun

25020

12.00.19

Alte tutunuri s,i înlocuitori de tutun prelucrați; tutunuri omogenizate sau reconstituite;
extracte s,i esențe de tutun

25090

12.00.2

Des,euri de tutun

12.00.20

Des,euri de tutun

12.00.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a produselor din tutun

12.00.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a produselor din tutun

13

Textile

13.1

Fire s,i ață textilă

13.10

Fire s,i ață textilă

13.10.1

Grăsime de usuc (inclusiv lanolină)

13.10.10

Grăsime de usuc (inclusiv lanolină)

13.10.2

Fibre textile naturale prelucrate pentru filare

13.10.21

Mătase brută (nerăsucită)

26110

13.10.22

Lână, degresată sau carbonizată, necardată, nepieptănată

26130

13.10.23

Des,euri de la pieptănarea lânii sau a părului fin de animale

26140

13.10.24

Lână s,i păr fin sau grosier de animale, cardat sau pieptănat

26150

13.10.25

Bumbac, cardat sau pieptănat

26160

13.10.26

Iută s,i alte fibre textile (exceptând inul, cânepa s,i ramia), prelucrate, dar nefilate

26170

13.10.29

Alte fibre textile vegetale, prelucrate, dar nefilate

26190

13.10.3

Fibre sintetice sau artificiale discontinue, prelucrate pentru filare

13.10.31

Fibre sintetice sau artificiale discontinue, cardate, pieptănate sau altfel prelucrate pentru
filare

26210

13.10.32

Fibre artificiale discontinue, cardate, pieptănate sau altfel prelucrate pentru filare

26220

13.10.4

Fire de mătase sau din des,euri de mătase

13.10.40

Fire de mătase sau din des,euri de mătase

13.10.5

Fire de lână condiționate sau nu pentru vânzarea cu amănuntul; fire din păr fin sau
grosier de animale sau din păr de cal

13.10.50

Fire de lână condiționate sau nu pentru vânzarea cu amănuntul; fire din păr fin sau
grosier de animale sau din păr de cal

13.10.6

Fire de bumbac; ață de cusut de bumbac

13.10.61

Fire de bumbac (exclusiv ața de cusut)

26360
26370

13.10.62

Ață de cusut de bumbac

26350

88111 (*)

39180

88112

21519 (*)

26310

26320
26330
26340
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13.10.7

Fire din fibre textile vegetale altele decât bumbacul (inclusiv fire de in, iută, nucă de cocos
s,i cânepă); fibre din hârtie

13.10.71

Fire de in

26380 (*)

13.10.72

Fire de iută sau din alte fibre textile liberiene; fire din alte fibre textile vegetale; fibre din
hârtie

26380 (*)

13.10.8

Fire s,i ață textilă din filamente sau din fibre sintetice sau artificiale discontinue sau din
filamente sintetice sau artificiale

13.10.81

Fire din filamente sintetice sau artificiale, răsucite sau cablate (altele decât ața de cusut,
fire de mare tenacitate din poliamide, poliesteri sau filamente de viscoză), necondiționate
pentru vânzarea cu amănuntul; fire din filamente sintetice sau artificiale (altele decât ața
de cusut) condiționate pentru vânzarea cu amănuntul

26420

13.10.82

Fire, altele decât ațele de cusut din fibre sintetice discontinue, conținând ≥ 85 % de fibre
de acest tip (procent de masă)

26430

13.10.83

Fire (altele decât ațele de cusut) din fibre sintetice scurte, conținând < 85 % de fibre de
acest tip (procent de masă)

26440

13.10.84

Fire (altele decât ațele de cusut) din fibre sintetice sau artificiale discontinue,
necondiționate pentru vânzarea cu amănuntul

26450
26460

13.10.85

Ață s,i fire de cusut din filamente s,i fibre artificiale s,i sintetice

26410

13.10.9

Destrămături; servicii de pregătire a fibrelor textile naturale; operațiuni subcontractate
care fac parte din procesul de fabricație a firelor s,i a ațelor textile

13.10.91

Destrămături din lână sau din păr fin sau grosier de animale

39213

13.10.92

Destrămături s,i alte des,euri de bumbac

39215

13.10.93

Servicii de pregătire a fibrelor textile naturale

88121 (*)

13.10.99

Operațiuni subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a firelor s,i a ațelor
textile

88121 (*)

13.2

Țesături

13.20

Țesături

13.20.1

Țesături (cu excepția țesăturilor speciale), din fibre naturale altele decât bumbac

13.20.11

Țesături din mătase sau din des,euri de mătase

26510

13.20.12

Țesături din lână cardată sau pieptănată, din păr fin sau grosier de animale sau din păr
de cal

26520
26530
26540
26550

13.20.13

Țesături din in

26560

13.20.14

Țesături din iută s,i alte fibre liberiene (exceptând inul, cânepa s,i ramia)

26570

13.20.19

Țesături din alte fibre textile vegetale; țesături din fire de hârtie

26590

13.20.2

Țesături din bumbac

13.20.20

Țesături din bumbac

13.20.3

Țesături (cu excepția materialelor speciale), din fibre sintetice sau artificiale discontinue
sau din filamente sintetice sau artificiale

13.20.31

Țesături din fire de filamente sintetice s,i din fire de filamente artificiale

26710
26720
26730

13.20.32

Țesături din fibre sintetice discontinue

26740
26760 (*)
26770 (*)
26790 (*)

26610
26620
26630
26690
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13.20.33

Țesături din fibre artificiale discontinue

26750
26760 (*)
26770 (*)
26790 (*)

13.20.4

Catifea, plus,, țesături buclate de tip buret (éponge) s,i alte țesături speciale

13.20.41

Catifele s,i plus,uri țesute s,i țesături de tip „omidă” (altele decât țesăturile buclate de tip
buret s,i panglicile)

26810
26820
26830

13.20.42

Țesături buclate de tip buret s,i alte țesături similare (altele decât panglicile) din bumbac

26840

13.20.43

Alte țesături buclate de tip buret s,i țesături similare (altele decât panglicile)

26850

13.20.44

Tifoane (altele decât panglicile)

26860

13.20.45

Suprafețe textile cu smocuri, altele decât covoarele

26880

13.20.46

Țesături (inclusiv panglicile) din fibre de sticlă

26890

13.20.5

Imitație de blană (țesută)

13.20.50

Imitație de blană (țesută)

13.20.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a textilelor

13.20.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a textilelor

13.3

Servicii de finisare a textilelor

13.30

Servicii de finisare a textilelor

13.30.1

Servicii de finisare a textilelor

13.30.11

Servicii de albire s,i vopsire a fibrelor s,i a firelor textile

88122 (*)

13.30.12

Servicii de albire a materialelor s,i a articolelor textile (inclusiv a articolelor de
îmbrăcăminte)

88122 (*)

13.30.13

Servicii de vopsire a materialelor s,i a articolelor textile (inclusiv a articolelor de
îmbrăcăminte)

88122 (*)

13.30.14

Servicii de imprimare a materialelor s,i a articolelor textile (inclusiv a articolelor de
îmbrăcăminte)

88122 (*)

13.30.19

Alte servicii de finisare a textilelor s,i a articolelor textile (inclusiv a articolelor de
îmbrăcăminte)

88122 (*)

13.9

Alte textile

13.91

Materiale tricotate sau cros,etate

13.91.1

Materiale tricotate sau cros,etate

13.91.11

Catifea, plus,, materiale buclate, tricotate sau cros,etate

28110

13.91.19

Alte materiale tricotate sau cros,etate, inclusiv imitațiile de blană tricotate

28190
28330

13.91.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a materialelor tricotate
sau cros,etate

13.91.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a materialelor tricotate
sau cros,etate

13.92

Articole textile confecționate, cu excepția articolelor de îmbrăcăminte

13.92.1

Articole textile confecționate pentru uz casnic

13.92.11

Pături s,i pleduri, cu excepția păturilor electrice

27110

13.92.12

Lenjerie de pat

27120 (*)

13.92.13

Lenjerie de masă

27120 (*)

13.92.14

Lenjerie de toaletă s,i bucătărie

27120 (*)

13.92.15

Perdele (inclusiv draperii) s,i storuri de interior; garnituri s,i draperii de pat

27130

28330

88121 (*)

88121 (*)
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13.92.16

Articole pentru mobilier n.c.a.; seturi de țesături s,i fire pentru confecționarea de covoare,
tapițerii s,i alte articole asemănătoare

27140

13.92.2

Alte articole textile confecționate

13.92.21

Saci s,i pungi, de tipul celor utilizate pentru împachetarea mărfurilor

27150

13.92.22

Prelate, tende s,i copertine; velatură pentru ambarcațiuni, plans,e cu velă sau cărucioare
cu velă; corturi s,i articole de camping (inclusiv saltelele pneumatice)

27160

13.92.23

Paras,ute (inclusiv paras,ute dirijabile) s,i rotos,ute; părți ale acestora

27170

13.92.24

Pături, plăpumi, perne, saci de dormit s,i alte articole asemănătoare, cu arcuri sau umplute
cu câlți sau garnituri interioare din orice materiale, inclusiv cauciuc alveolar sau material
plastic alveolar

27180

13.92.29

Alte articole textile confecționate (inclusiv cârpe de s,ters pe jos, cârpe de bucătărie, cârpe
de s,ters praful s,i alte cârpe similare, centuri s,i veste de salvare)

27190

13.92.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a articolelor textile
confecționate, cu excepția articolelor de îmbrăcăminte

13.92.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a articolelor textile
confecționate, cu excepția articolelor de îmbrăcăminte

13.93

Covoare s,i carpete

13.93.1

Covoare s,i carpete

13.93.11

Covoare s,i alte acoperitoare de podea textile, cu puncte înnodate

27210

13.93.12

Covoare s,i alte acoperitoare de podea textile, țesute, fără smocuri sau s,uvițe

27220

13.93.13

Covoare s,i alte articole textile de protecție a podelelor, cu smocuri

27230

13.93.19

Alte covoare s,i acoperitoare de podea textile (inclusiv cele din fetru)

27290

13.93.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a covoarelor s,i a
carpetelor

13.93.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a covoarelor s,i a
carpetelor

13.94

Odgoane, frânghii, sfori s,i împletituri de tip plasă

13.94.1

Odgoane, frânghii, sfori s,i împletituri de tip plasă, cu excepția des,eurilor

13.94.11

Sfori, odgoane, frânghii s,i cabluri, din iută sau alte fibre textile liberiene

27310

13.94.12

Rețele împletite din sfori, odgoane sau frânghii, plase confecționate din materiale textile;
articole din sfoară, fâs,ii n.c.a.

27320

13.94.2

Cârpe, zdrențe, sfori, frânghii s,i funii s,i articole uzate confecționate din materiale textile

13.94.20

Cârpe, zdrențe, sfori, frânghii s,i funii s,i articole uzate confecționate din materiale textile

13.94.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a odgoanelor,
frânghiilor, sforilor s,i a împletiturilor de tip plasă

13.94.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a odgoanelor,
frânghiilor, sforilor s,i a împletiturilor de tip plasă

13.95

Articole nețesute s,i articole fabricate din materiale nețesute, cu excepția articolelor de
îmbrăcăminte

13.95.1

Articole nețesute s,i articole fabricate din materiale nețesute, cu excepția articolelor de
îmbrăcăminte

13.95.10

Articole nețesute s,i articole fabricate din materiale nețesute, cu excepția articolelor de
îmbrăcăminte

13.95.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație articolelor nețesute s,i a
articolelor confecționate din materiale nețesute, cu excepția articolelor de îmbrăcăminte

13.95.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație articolelor nețesute s,i a
articolelor confecționate din materiale nețesute, cu excepția articolelor de îmbrăcăminte

13.96

Alte textile tehnice s,i industriale

88121 (*)

88121 (*)

39218

88121 (*)

27922

88121 (*)
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13.96.1

Fire metalizate sau fire îmbrăcate cu materiale metalizate; țesături din fire metalice s,i
țesături din fire metalizate; fire s,i corzi din cauciuc, acoperite cu material textil s,i produse
s,i articole textile pentru utilizări tehnice

13.96.11

Fire metalizate sau fire îmbrăcate cu materiale metalizate

27993

13.96.12

Țesături din fire metalice s,i țesături din fire metalizate n.c.a.

27994

13.96.13

Fire s,i corzi din cauciuc, acoperite cu material textil; fire s,i fâs,ii textile, impregnate sau
acoperite cu cauciuc sau materiale plastice

27992

13.96.14

Țesături textile, impregnate, stratificate sau acoperite n.c.a.

27997

13.96.15

Țesătură pentru anvelopă cu carcasă de cord din fir de nailon de înaltă rezistență sau din
alte poliamide, poliesteri sau mătase de viscoză

27996

13.96.16

Produse s,i articole textile pentru utilizare tehnică (inclusiv fitiluri, mans,oane pentru
lămpi, benzi transportoare s,i curele de transmisie, țesături pentru site s,i țesături groase)

27998

13.96.17

Panglici; panglici de bătătură fără fire de urzeală paralelizate s,i lipite (bolduc);
pasmanterii s,i alte articole asemănătoare

27911

13.96.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a textilelor tehnice s,i
industriale

13.96.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a textilelor tehnice s,i
industriale

13.99

Alte textile n.c.a.

13.99.1

Tul, dantele s,i broderii; fire s,i panglici „îmbrăcate”; fire tip „omidă”; fire „cu bucleuri”

13.99.11

Tul, alte pânze tip tul s,i țesături cu ochiuri înnodate, cu excepția materialelor tricotate
sau cros,etate; dantele sub formă de bucăți, benzi sau cu motive decorative

27912

13.99.12

Dantele sub formă de bucăți, benzi sau cu motive decorative

27913

13.99.13

Fetru, îmbrăcat, acoperit sau stratificat

27921

13.99.14

Fibre textile ≤ 5 mm lungime (scame), praf textil s,i nopeuri de piuare

27991 (*)

13.99.15

Fire s,i fâs,ii aurite; fire tip „omidă”; fire „cu bucleuri”

27995

13.99.16

Produse textile matlasate sub formă de bucăți

27999

13.99.19

Alte textile s,i produse textile n.c.a.

38994 (*)

13.99.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a altor tipuri de textile
n.c.a.

13.99.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a altor tipuri de textile
n.c.a.

14

Articole de îmbrăcăminte

14.1

Articole de îmbrăcăminte, cu excepția îmbrăcămintei de blană

14.11

Haine de piele

14.11.1

Articole de îmbrăcăminte din piele naturală sau reconstituită

14.11.10

Articole de îmbrăcăminte din piele naturală sau reconstituită

14.11.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a articolelor de
îmbrăcăminte de piele

14.11.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a articolelor de
îmbrăcăminte de piele

14.12

Îmbrăcăminte de lucru

14.12.1

Îmbrăcăminte de lucru pentru bărbați

14.12.11

Compleuri, jachete s,i sacouri, industriale s,i profesionale, pentru bărbați

28231 (*)

14.12.12

Pantaloni, salopete cu bretele, pantaloni scurți s,i s,orturi, industriale s,i profesionale,
pentru bărbați

28231 (*)

88121 (*)

88121 (*)

28241

88124 (*)
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14.12.2

Îmbrăcăminte de lucru pentru femei

14.12.21

Compleuri, jachete s,i sacouri, industriale s,i profesionale, pentru femei

28233 (*)

14.12.22

Pantaloni, salopete cu bretele, pantaloni scurți s,i s,orturi, industriale s,i profesionale,
pentru femei

28233 (*)

14.12.3

Alte tipuri de îmbrăcăminte de lucru

14.12.30

Alte tipuri de îmbrăcăminte de lucru

14.12.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a îmbrăcămintei de lucru

14.12.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a îmbrăcămintei de lucru

14.13

Alte articole de îmbrăcăminte pentru exterior

14.13.1

Îmbrăcăminte pentru exterior, tricotate sau cros,etate

14.13.11

Paltoane, canadiene, mantale, pelerine, hanorace, vestimentație contra vântului s,i jachete
contravânt s,i articole similare, tricotate sau cros,etate, pentru bărbați sau băieți

28221 (*)

14.13.12

Costume, compleuri, jachete, sacouri, pantaloni, salopete cu bretele, pantaloni scurți s,i
s,orturi, tricotate sau cros,etate, pentru bărbați sau băieți

28221 (*)

14.13.13

Paltoane, canadiene, mantale, pelerine, hanorace, vestimentație contra vântului s,i jachete
contravânt s,i articole similare, tricotate sau cros,etate, pentru femei sau fete

28223 (*)

14.13.14

Costume, compleuri, jachete, sacouri, rochii, fuste, fuste-pantalon, pantaloni, salopete cu
bretele, pantaloni scurți s,i s,orturi, tricotate sau cros,etate, pentru femei sau fete

28223 (*)

14.13.2

Alte tipuri de îmbrăcăminte pentru exterior pentru bărbați s,i băieți

14.13.21

Paltoane, canadiene, mantale, pelerine, hanorace, vestimentație contra vântului s,i jachete
contravânt s,i articole similare din materiale textile, dar nu tricotate sau cros,etate, pentru
bărbați sau băieți

28231 (*)

14.13.22

Costume s,i compleuri din materiale textile, dar nu tricotate sau cros,etate, pentru bărbați
sau băieți

28231 (*)

14.13.23

Jachete s,i sacouri din materiale textile, dar nu tricotate sau cros,etate, pentru bărbați sau
băieți

28231 (*)

14.13.24

Pantaloni, salopete cu bretele, pantaloni scurți s,i s,orturi din materiale textile, dar nu
tricotate sau cros,etate, pentru bărbați sau băieți

28231 (*)

14.13.3

Alte tipuri de îmbrăcăminte pentru exterior pentru femei s,i fete

14.13.31

Paltoane, canadiene, mantale, pelerine, hanorace, vestimentație contra vântului s,i jachete
contravânt s,i articole similare din materiale textile, dar nu tricotate sau cros,etate, pentru
femei sau fete

28233 (*)

14.13.32

Costume s,i compleuri din materiale textile, dar nu tricotate sau cros,etate, pentru femei
sau fete

28233 (*)

14.13.33

Jachete sau sacouri din materiale textile, dar nu tricotate sau cros,etate, pentru femei sau
fete

28233 (*)

14.13.34

Rochii, fuste s,i fuste-pantalon din materiale textile, dar nu tricotate sau cros,etate, pentru
femei sau fete

28233 (*)

14.13.35

Pantaloni, salopete cu bretele, pantaloni scurți s,i s,orturi din materiale textile, dar nu
tricotate sau cros,etate, pentru femei sau fete

28233 (*)

14.13.4

Îmbrăcăminte purtată sau uzată s,i alte articole purtate sau uzate

14.13.40

Îmbrăcăminte purtată sau uzată s,i alte articole purtate sau uzate

14.13.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a articolelor de
îmbrăcăminte pentru exterior

14.13.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a articolelor de
îmbrăcăminte pentru exterior

28236 (*)

88123 (*)

39217

88123 (*)
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14.14

Lenjerie intimă

14.14.1

Lenjerie intimă, tricotată s,i cros,etată

14.14.11

Cămăs,i, tricotate sau cros,etate, pentru bărbați sau băieți

28222 (*)

14.14.12

Slipuri, indispensabili, cămăs,i de noapte, pijamale, halate de baie s,i alte articole similare,
tricotate sau cros,etate, pentru bărbați sau băieți

28222 (*)

14.14.13

Bluze, cămăs,i s,i bluzoane, tricotate sau cros,etate, pentru femei sau fete

28224 (*)

14.14.14

Furouri, combinezoane, jupoane, chiloți, cămăs,i de noapte, pijamale, rochii de casă,
dezabieuri, halate de baie s,i articole similare, tricotate sau cros,etate, pentru femei sau fete

28224 (*)

14.14.2

Lenjerie intimă, netricotată sau necros,etată

14.14.21

Cămăs,i s,i bluze din material textil, netricotate s,i necros,etate, pentru bărbați sau băieți

28232 (*)

14.14.22

Bluze de corp s,i maieuri, slipuri, indispensabili, cămăs,i de noapte, pijamale, halate de
baie, din material textil, netricotate s,i necros,etate, pentru bărbați sau băieți

28232 (*)

14.14.23

Bluze, cămăs,i s,i bluzoane, din material textil, netricotate s,i necros,etate, pentru femei sau
fete

28234 (*)

14.14.24

Bluze de corp s,i cămăs,i de zi, furouri, combinezoane, jupoane, chiloți, cămăs,i de noapte,
pijamale, dezabieuri, halate de baie, rochii de casă s,i articole similare, din material textil,
netricotate s,i necros,etate, pentru femei sau fete

28234 (*)

14.14.25

Sutiene, brâuri, corsete, bretele, suspensoare, jartiere s,i articole similare s,i părțile lor,
chiar tricotate sau cros,etate

28237

14.14.3

Tricouri s,i maiouri de corp, tricotate sau cros,etate

14.14.30

Tricouri s,i maiouri de corp, tricotate sau cros,etate

14.14.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a lenjeriei intime

14.14.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a lenjeriei intime

14.19

Alte articole de îmbrăcăminte s,i accesorii vestimentare

14.19.1

Articole de îmbrăcăminte, treninguri s,i alte articole de îmbrăcăminte, accesorii
vestimentare s,i părți, tricotate sau cros,etate, pentru nou-născuți

14.19.11

Articole de îmbrăcăminte s,i accesorii vestimentare, tricotate sau cros,etate, pentru
nou-născuți

28227

14.19.12

Treninguri, costume de schi, costume de baie s,i alte articole de îmbrăcăminte, tricotate
sau cros,etate

28228

14.19.13

Mănus,i cu degete, mănus,i cu un deget s,i mănus,i fără degete, tricotate sau cros,etate

28229 (*)

14.19.19

Alte accesorii vestimentare s,i părți de articole de îmbrăcăminte sau de articole
vestimentare, confecționate, tricotate sau cros,etate

28229 (*)

14.19.2

Articole de îmbrăcăminte, alte articole de îmbrăcăminte s,i alte accesorii vestimentare, din
materiale textile, netricotate s,i necros,etate, pentru nou-născuți

14.19.21

Articole de îmbrăcăminte s,i accesorii vestimentare, din materiale textile, netricotate s,i
necros,etate, pentru nou-născuți

28235

14.19.22

Treninguri, costume de schi, costume de baie s,i alte articole de îmbrăcăminte, din
materiale textile, netricotate s,i necros,etate

28236 (*)

14.19.23

Batiste, s,aluri, es,arfe, văluri, cravate, fulare-cravată, mănus,i s,i alte accesorii vestimentare
confecționate; părți de îmbrăcăminte sau accesorii vestimentare, din țesături textile,
netricotate s,i necros,etate n.c.a.

28238

14.19.3

Accesorii vestimentare din piele; articole de îmbrăcăminte confecționate din pâslă (fetru)
sau materiale nețesute, articole de îmbrăcăminte confecționate din materiale textile
„îmbrăcate”

28225

88123 (*)
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14.19.31

Accesorii vestimentare din piele sau din piele reconstituită, cu excepția mânus,ilor pentru
sport

28242

14.19.32

Articole de îmbrăcăminte confecționate din pâslă (fetru) sau materiale nețesute, materiale
textile impregnate sau „îmbrăcate”

28250

14.19.4

Pălării s,i articole de acoperit capul

14.19.41

Calote s,i capis,oane din fetru; discuri s,i cilindri pentru pălării, din fetru; calote sau forme
pentru pălării, împletite sau fabricate din benzi asamblate din orice material

28261

14.19.42

Pălării s,i alte articole de acoperit capul, din fetru, fie împletite sau fabricate din benzi
asamblate din orice material, fie tricotate sau cros,etate, fie făcute din dantele sau alte
materiale textile sub formă de bucăți; plase s,i fileuri pentru păr

28262

14.19.43

Alte articole de acoperit capul, cu excepția celor din cauciuc sau din plastic, a căs,tilor de
protecție s,i a articolelor de acoperit capul din azbest; benzi pentru garnituri interioare,
dubluri sau căptus,eli, capace, huse, carcase, cozoroace s,i curelus,e pentru articole de
acoperit capul

28269

14.19.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a altor articole de
îmbrăcăminte s,i accesorii vestimentare

14.19.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a altor articole de
îmbrăcăminte s,i accesorii vestimentare

14.2

Articole din blană

14.20

Articole din blană

14.20.1

Articole de îmbrăcăminte, accesorii vestimentare s,i alte articole din blană, cu excepția
articolelor de acoperit capul

14.20.10

Articole de îmbrăcăminte, accesorii vestimentare s,i alte articole din blană, cu excepția
articolelor de acoperit capul

14.20.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a articolelor din blană

14.20.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a articolelor din blană

14.3

Articole de îmbrăcăminte tricotate sau cros,etate

14.31

Ciorapi tricotați sau cros,etați

14.31.1

Ciorapi-pantalon, dresuri, ciorapi, s,osete s,i alte produse asemănătoare, tricotate sau
cros,etate

14.31.10

Ciorapi-pantalon, dresuri, ciorapi, s,osete s,i alte produse asemănătoare, tricotate sau
cros,etate

14.31.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a ciorapilor tricotați sau
cros,etați

14.31.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a ciorapilor tricotați sau
cros,etați

14.39

Alte articole de îmbrăcăminte tricotate sau cros,etate

14.39.1

Jerseuri, pulovere, veste cu mâneci lungi de tip cardigan, veste s,i alte articole
asemănătoare, tricotate sau cros,etate

14.39.10

Jerseuri, pulovere, veste cu mâneci lungi de tip cardigan, veste s,i alte articole
asemănătoare, tricotate sau cros,etate

14.39.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a altor articole de
îmbrăcăminte tricotate sau cros,etate

14.39.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a altor articole de
îmbrăcăminte tricotate sau cros,etate

15

Piele s,i produse conexe

15.1

Piele tăbăcită sau apretată; geamantane, pos,ete, articole de curelărie s,i de s,elărie; blană
pieptănată s,i colorată

15.11

Piele tăbăcită sau apretată; blană pieptănată s,i colorată

15.11.1

Blănuri tăbăcite sau apretate

15.11.10

Blănuri tăbăcite sau apretate

88123 (*)

28320

88123 (*)

28210

88123 (*)

28226

88123 (*)

28310
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15.11.2

Piei fine tăbăcite în grăsimi (piei „chamois”); piei finite lăcuite sau lăcuite stratificat; piei
metalizate

15.11.21

Piei fine tăbăcite în grăsimi (piei „chamois”)

29110 (*)

15.11.22

Piei finite lăcuite sau lăcuite stratificat; piei metalizate

29110 (*)

15.11.3

Piei, de bovine sau cabaline, epilate

15.11.31

Piei, de bovine, epilate, întregi

29120 (*)

15.11.32

Piei, de bovine, epilate, altfel decât întregi

29120 (*)

15.11.33

Piei de cabaline, epilate

29120 (*)

15.11.4

Piei de ovine, caprine sau porcine, epilate

15.11.41

Piei de oaie sau de miel, epilate sau fără lână

29130 (*)

15.11.42

Piei de capră sau de ied, epilate

29130 (*)

15.11.43

Piei de porcine

29130 (*)

15.11.5

Piei de alte animale; piei reconstituite, pe bază de piele

15.11.51

Piei de alte animale, epilate

29130 (*)

15.11.52

Piei reconstituite, pe bază de piele sau de fibre de piele

29130 (*)

15.11.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a pielii tăbăcite sau
apretate; blană pieptănată s,i colorată

15.11.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a pielii tăbăcite sau
apretate; blană pieptănată s,i colorată

15.12

Geamantane, pos,ete s,i alte articole asemănătoare, articole de curelărie sau de s,elărie

15.12.1

Articole de curelărie sau de s,elărie; geamantane, pos,ete s,i alte articole asemănătoare; alte
articole din piele

15.12.11

Articole de curelărie sau de s,elărie pentru orice animal, din orice materiale

29210

15.12.12

Geamantane, pos,ete s,i alte articole asemănătoare, din piele, piele reconstituită, foi de
material plastic, materiale textile, fibre vulcanizate sau carton; seturi personale de toaletă
de voiaj, de croitorie, pentru curățirea încălțămintei sau a hainelor

29220

15.12.13

Brățări de ceasuri (cu excepția celor din metal) s,i părțile lor

29230

15.12.19

Alte articole din piele sau piele reconstituită (inclusiv articole utilizate la mas,ini sau la
aparate mecanice sau pentru alte utilizări tehnice) n.c.a.

29290

15.12.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a geamantanelor, a
pos,etelor s,i a altor articole asemănătoare de curelărie sau de s,elărie

15.12.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a geamantanelor, a
pos,etelor s,i a altor articole asemănătoare de curelărie sau de s,elărie

15.2

Încălțăminte

15.20

Încălțăminte

15.20.1

Încălțăminte de alt tip decât cea pentru sport, de protecție sau ortopedică

15.20.11

Încălțăminte etans,ă cu tălpi exterioare s,i fețe din cauciuc sau material plastic, alta decât
cea care incorporează un bombeu protector din metal

29310

15.20.12

Încălțăminte cu tălpi exterioare s,i fețe din cauciuc sau material plastic, alta decât
încălțămintea etans,ă sau pentru sport

29320

15.20.13

Încălțăminte cu fețe din piele, alta decât cea pentru sport, decât cea care incorporează un
bombeu protector de metal s,i decât diversele tipuri de încălțăminte specială

29330

15.20.14

Încălțăminte cu fețe din materiale textile, alta decât încălțămintea pentru sport

29340

15.20.2

Încălțăminte pentru sport

15.20.21

Încălțăminte as,a-zisă pentru tenis, pentru baschet, pentru gimnastică s,i încălțăminte
similară

29420

15.20.29

Alte tipuri de încălțăminte pentru sport, cu excepția încălțămintei pentru schiuri pentru
zăpadă s,i a încălțămintei pentru patinaj

29490

88124 (*)

88124 (*)
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15.20.3

Încălțăminte de protecție s,i alte tipuri de încălțăminte n.c.a.

15.20.31

Încălțăminte care încorporează un bombeu protector de metal

29510

15.20.32

Încălțăminte din lemn, diverse tipuri încălțăminte specială s,i alte tipuri de încălțăminte
n.c.a.

29520

15.20.4

Părți de încălțăminte din piele; tălpi interioare detas,abile, branțuri s,i alte articole similare;
ghetre, jambiere s,i alte articole asemănătoare s,i părți ale acestora

15.20.40

Părți de încălțăminte din piele; tălpi interioare detas,abile, branțuri s,i alte articole similare;
ghetre, jambiere s,i alte articole asemănătoare s,i părți ale acestora

15.20.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a încălțămintei

15.20.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a încălțămintei

16

Lemn s,i produse din lemn s,i plută, cu excepția mobilei; articole din paie s,i materiale
pentru împletit

16.1

Lemn, tăiat sau geluit

16.10

Lemn, tăiat sau geluit

16.10.1

Lemn tăiat sau cioplit longitudinal, trasat sau derulat, de o grosime > 6 mm; traverse din
lemn neimpregnat pentru s,ine de tren sau tramvai

16.10.10

Lemn tăiat sau cioplit longitudinal, trasat sau derulat, de o grosime > 6 mm; traverse din
lemn neimpregnat pentru s,ine de tren sau tramvai

16.10.2

Lemn profilat de-a lungul unuia sau mai multor canturi sau fețe; lână (pai) de lemn; făină
de lemn; lemn sub formă de as,chii sau particule

16.10.21

Lemn profilat de-a lungul unuia sau mai multor canturi sau fețe (inclusiv lame s,i frize
pentru parchet, neasamblate, s,i borduri s,i forme de lemn)

31210

16.10.22

Lână de lemn; făină de lemn

31220

16.10.23

Lemn sub formă de as,chii sau particule

31230

16.10.3

Lemn brut; traverse, din lemn impregnat sau tratat, pentru s,ine de tren sau tramvai

16.10.31

Lemn brut, tratat cu vopsea, baiț, creozot sau alți agenți de conservare

31310
31330 (*)

16.10.32

Traverse din lemn impregnat pentru s,ine de tren sau tramvai

31320

16.10.39

Alte tipuri de lemn brut, inclusiv araci despicați sau pari din lemn

31330 (*)

16.10.9

Servicii de uscare, impregnare sau tratare chimică a lemnului; operații subcontractate
care fac parte din procesul de fabricație a lemnului, tăiat s,i geluit

16.10.91

Servicii de uscare, impregnare sau tratare chimică a lemnului

88130 (*)

16.10.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a lemnului, tăiat s,i geluit

88130 (*)

16.2

Articole din lemn, plută, paie s,i materiale pentru împletit

16.21

Foi de furnir s,i panouri pe bază de lemn

16.21.1

Placaj, panouri furniruite s,i lemn stratificat similar; plăci aglomerate s,i plăci similare din
lemn sau alte materiale lemnoase

16.21.11

Placaj, panouri furniruite s,i lemn stratificat similar, din bambus

31410
31450

16.21.12

Alte tipuri de placaj, panouri furniruite s,i alte tipuri de lemn stratificat

31420

16.21.13

Plăci aglomerate s,i plăci similare din lemn sau alte materiale lemnoase

31430

16.21.14

Plăci fibrolemnoase din lemn sau alte materiale lemnoase

31440

16.21.2

Foi de furnir; foi pentru placaj; lemn densificat

16.21.21

Foi de furnir s,i foi pentru placaj s,i alte tipuri de lemn tăiate longitudinal, trasate sau derulate, cu o grosime ≤ 6 mm

31510

16.21.22

Lemn densificat, în blocuri, scânduri, lame sau sub formă de profile

31520

29600 (*)

88124 (*)

31100
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16.21.9

Servicii de finisare a plăcilor s,i a panourilor; operații subcontractate care fac parte din
procesul de fabricație a foilor de furnir s,i a plăcilor pe bază de lemn

16.21.91

Servicii de finisare a plăcilor s,i a panourilor

88130 (*)

16.21.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a foilor de furnir s,i a
plăcilor pe bază de lemn

88130 (*)

16.22

Pardoseli din parchet asamblat

16.22.1

Panouri din parchet asamblat

16.22.10

Panouri din parchet asamblat

16.22.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a pardoselilor din
parchet

16.22.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a pardoselilor din
parchet

16.23

Alte lucrări de tâmplărie s,i piese de dulgherie pentru construcții

16.23.1

Lucrări de tâmplărie s,i piese de dulgherie pentru construcții (cu excepția clădirilor
prefabricate), din lemn

16.23.11

Ferestre, us,i-ferestre s,i ramele acestora, us,i s,i ramele s,i pragurile acestora, din lemn

31600 (*)

16.23.12

Cofraje pentru betonare s,i s,indrile („shingles” s,i „shakes”), din lemn

31600 (*)

16.23.19

Lucrări de tâmplărie s,i piese de dulgherie pentru construcții, n.c.a.

31600 (*)

16.23.2

Construcții prefabricate din lemn

16.23.20

Construcții prefabricate din lemn

16.23.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a altor lucrări de
tâmplărie s,i piese de dulgherie

16.23.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a altor lucrări de
tâmplărie s,i piese de dulgherie

16.24

Containere din lemn

16.24.1

Containere din lemn

16.24.11

Paleți, box-paleți s,i platforme de încărcare, din lemn

31700 (*)

16.24.12

Butoaie s,i produse de dogărie, din lemn

31700 (*)

16.24.13

Alte containere din lemn s,i părți ale acestora

31700 (*)

16.24.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a containerelor din lemn

16.24.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a containerelor din lemn

16.29

Alte produse din lemn; articole din plută, paie s,i materiale pentru împletit

16.29.1

Alte produse din lemn

16.29.11

Unelte, suporturi s,i mânere de unelte, monturi s,i cozi din lemn pentru mături sau pentru
perii, blocuri pentru fabricarea pipelor, forme, calapoade, s,anuri s,i întinzătoare pentru
pantofi, din lemn

31911

16.29.12

Articole de masă s,i de bucătărie, din lemn

31912

16.29.13

Lemn cu intarsii s,i încrustații, casete pentru bijuterii sau tacâmuri, statuete s,i alte obiecte
ornamentale, din lemn

31913

16.29.14

Rame din lemn pentru picturi, fotografii, oglinzi sau obiecte similare s,i alte articole din
lemn

29600 (*)
31914
38922 (*)

16.29.2

Articole din plută, paie s,i alte materiale pentru împletit; articole din împletituri

31600 (*)

88130 (*)

38701

88130 (*)

88130 (*)
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16.29.21

Plută naturală, decojită sau simplu ecarisată sau în cuburi, plăci, foi sau benzi; plută
concasată, granulată sau pulverizată; des,euri de plută

31921

16.29.22

Articole din plută naturală

31922 (*)

16.29.23

Cuburi, blocuri, plăci, foi s,i benzi, plăci de orice formă, cilindri plini, din plută aglomerată

31922 (*)

16.29.24

Plută aglomerată; articole din plută aglomerată n.c.a.

31922 (*)

16.29.25

Produse din paie, din alfa sau din alte materiale pentru împletit; articole din împletituri

31923

16.29.9

Servicii de prelucrare a lemnului s,i a plutei, cu excepția articolelor de mobilier, a paielor
s,i a materialelor pentru împletit; operații subcontractate care fac parte din procesul de
fabricație a altor produse din lemn, articole din plută, paie s,i materiale pentru împletit

16.29.91

Servicii de prelucrare a lemnului s,i a plutei, cu excepția articolelor de mobilier, a paielor
s,i a materialelor pentru împletit

88130 (*)

16.29.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a altor produse din lemn,
a articolelor din plută, paie s,i materiale pentru împletit

88130 (*)

17

Hârtie s,i produse din hârtie

17.1

Pastă de celuloză, hârtie, carton

17.11

Pastă de celuloză

17.11.1

Paste de celuloză din lemn sau alte materiale din fibroase celulozice

17.11.11

Paste chimice din lemn, de dizolvare

32111

17.11.12

Paste chimice din lemn, cu sodă sau cu sulfat, altele decât pastele de dizolvare

32112 (*)

17.11.13

Paste chimice din lemn, cu bisulfit, altele decât pastele de dizolvare

32112 (*)

17.11.14

Paste mecanice din lemn; paste semichimice din lemn; paste de celuloză obținute din
materiale fibroase celulozice altele decât lemnul

32113

17.11.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a pastei de celuloză

17.11.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a pastei de celuloză

17.12

Hârtie s,i carton

17.12.1

Hârtie de ziar, hârtie fabricată manual s,i alte tipuri de hârtie necretată sau carton folosit
în scopuri grafice

17.12.11

Hârtie de ziar, în rulouri sau foi

32121

17.12.12

Hârtie s,i carton confecționate manual

32122

17.12.13

Hârtie s,i cartoane suport pentru hârtie fotosensibilă, termosensibilă sau electrosensibilă;
hârtie utilizată ca bază pentru hârtia-indigo; hârtie suport pentru tapet

32129 (*)

17.12.14

Alte tipuri de hârtie s,i carton pentru scopuri grafice

32129 (*)

17.12.2

Hârtii de tipul celor utilizate pentru hârtie igienică, pentru s,ervețele de demachiat, de
s,ters mâinile s,i alte s,ervețele, vată de celuloză s,i straturi subțiri din fibre celulozice

17.12.20

Hârtii de tipul celor utilizate pentru hârtie igienică, pentru s,ervețele de demachiat, de
s,ters mâinile s,i alte s,ervețele, vată de celuloză s,i straturi subțiri din fibre celulozice

17.12.3

Hârtie pentru carton ondulat

17.12.31

Hârtii s,i cartoane „Kraftliner”, necretate

32132 (*)

17.12.32

Hârtii s,i cartoane „Kraftliner”, albite; hârtii s,i cartoane „Kraftliner” cretate

32132 (*)

17.12.33

Hârtie semichimică pentru caneluri

32134 (*)

17.12.34

Hârtie pentru caneluri reciclată s,i altele de acest tip

32134 (*)

17.12.35

Testliner (carton din fibre recuperate)

32135

17.12.4

Hârtie necretată

17.12.41

Hârtie kraft necretată; hârtie kraft pentru saci, creponată sau încrețită

88140 (*)

32131

32133 (*)
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17.12.42

Hârtie sulfit pentru ambalaj s,i alte tipuri de hârtie necretată (altele decât cele folosite la
scris, tipărit sau în alte scopuri grafice)

32136 (*)

17.12.43

Hârtie s,i carton filtru; hârtie fetru (lânoasă)

32136 (*)

17.12.44

Hârtie pentru țigarete, dar nu tăiate la dimensiune sau sub formă de caiete sau tuburi

32136 (*)

17.12.5

Carton necretat (altul decât cel folosit la scris, tipărit sau în alte scopuri grafice)

17.12.51

Carton gri, necretat

32133 (*)

17.12.59

Alte tipuri de carton necretat

32133 (*)

17.12.6

Hârtii s,i cartoane sulfurizate, hârtii rezistente la grăsimi, hârtii calc, hârtii pergament s,i
alte hârtii glazurate, satinate, transparente sau translucide

17.12.60

Hârtii s,i cartoane sulfurizate, hârtii rezistente la grăsimi, hârtii calc, hârtii pergament s,i
alte hârtii glazurate, satinate, transparente sau translucide

17.12.7

Hârtie s,i cartoane prelucrate

17.12.71

Hârtii s,i cartoane asamblate plan prin lipire, necretate, neimpregnate

32141

17.12.72

Hârtii s,i cartoane, creponate sau încrețite, gofrate sau perforate

32142

17.12.73

Hârtie s,i cartoane de tipul celor folosite la scris, tipărit sau în alte scopuri grafice,
acoperite cu caolin sau cu alte substanțe anorganice

32143 (*)

17.12.74

Hârtii kraft (altele decât cele folosite la scris, tipărit sau în alte scopuri grafice), acoperite
cu caolin sau cu alte substanțe anorganice

32143 (*)

17.12.75

Hârtii kraft (altele decât cele folosite la scris, tipărit sau în alte scopuri grafice), acoperite
cu caolin sau cu alte substanțe anorganice

32143 (*)

17.12.76

Hârtii carbon, hârtii numite „autocopiante” s,i alte hârtii pentru copiere sau transfer, în
rulouri sau foi

32149 (*)

17.12.77

Hârtii, cartoane, vată de celuloză s,i straturi subțiri din fibre de celuloză, cretate,
impregnate, acoperite, colorate la suprafață sau imprimate, în rulouri sau foi

32149 (*)

17.12.78

Cartoane gri (altele decât cele folosite la scris, tipărit sau în alte scopuri grafice), acoperite
cu caolin sau cu alte substanțe anorganice

32143 (*)

17.12.79

Alte cartoane (altele decât cele folosite la scris, tipărit sau în alte scopuri grafice),
acoperite cu caolin sau cu alte substanțe anorganice

32143 (*)

17.12.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a hârtiei s,i a cartonului

17.12.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a hârtiei s,i a cartonului

17.2

Articole din hârtie s,i carton

17.21

Hârtii s,i cartoane ondulate s,i containere din hârtie s,i carton

17.21.1

Hârtii s,i cartoane ondulate s,i containere din hârtie s,i carton

17.21.11

Cartoane ondulate, în rulouri sau foi

32151

17.21.12

Saci s,i pungi de hârtie

32152

17.21.13

Ambalaje, cutii s,i casete din hârtie sau carton ondulat

32153 (*)

17.21.14

Cutii pliabile, cutii s,i casete, din hârtie sau carton neondulat

32153 (*)

17.21.15

Obiecte pentru birou, pentru magazine s,i similare (cartoteci, tăvi de corespondență, cutii
de depozitare s,i altele), din hârtie

32153 (*)

32137

88140 (*)
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17.21.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a hârtiei s,i a cartonului
ondulat s,i a containerelor de hârtie s,i de carton

17.21.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a hârtiei s,i a cartonului
ondulat s,i a containerelor de hârtie s,i de carton

17.22

Articole din hârtie pentru uz domestic sau sanitar

17.22.1

Articole din hârtie pentru uz domestic s,i hârtie igienică

17.22.11

Hârtie igienică, batiste, s,ervețele demachiante, s,ervețele pentru s,ters mâinile, s,ervețele s,i
fețe de masă, din pastă de hârtie, hârtie, vată de celuloză sau straturi subțiri din fibre
celulozice

32193 (*)

17.22.12

S,ervețele s,i tampoane igienice, scutece pentru copii s,i articole igienice similare; articole
de îmbrăcăminte s,i accesorii vestimentare din pastă de hârtie, hârtie, vată de celuloză sau
straturi subțiri din fibre celulozice

27991 (*)
32193 (*)

17.22.13

Tăvi, veselă, farfurii, căni s,i articole similare din hârtie sau carton

32199 (*)

17.22.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a articolelor pentru uz
domestic sau sanitar s,i a articolelor de toaletă

17.22.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a articolelor pentru uz
domestic sau sanitar s,i a articolelor de toaletă

17.23

Articole de papetărie

17.23.1

Articole de papetărie

17.23.11

Hârtii carbon, hârtii numite „autocopiante” s,i alte hârtii pentru copiere sau transfer;
hârtii stencil s,i plăci offset din hârtie; hârtie gumată sau adezivă

32191

17.23.12

Plicuri, hârtie în formă de plicuri, cărți pos,tale neilustrate s,i cărți pos,tale pentru corespondență, din hârtie sau carton; cutii, mape s,i articole similare, din hârtie sau carton,
conținând articole de papetărie

32192

17.23.13

Registre, registre contabile, clasoare, formulare s,i alte articole de papetărie, din hârtie sau
carton

32700

17.23.14

Alte tipuri de hârtie s,i carton, de tipul celor folosite la scris s,i tipărit sau în alte scopuri
grafice, tipărite, gofrate sau perforate

32199 (*)

17.23.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a articolelor de
papetărie

17.23.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a articolelor de
papetărie

17.24

Tapet

17.24.1

Tapet

17.24.11

Tapet s,i alte articole asemănătoare de acoperit pereții; transperante pentru ferestre din
hârtie

32194

17.24.12

Articole textile de acoperit pereții

32195

17.24.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a tapetului

17.24.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a tapetului

17.29

Alte articole din hârtie s,i carton

17.29.1

Alte articole din hârtie s,i carton

17.29.11

Etichete din hârtie sau carton

32197

17.29.12

Blocuri filtrante s,i plăci filtrante, din pastă de hârtie

32198

17.29.19

Hârtii pentru țigarete; canete, bobine, mosoare s,i alte suporturi asemănătoare; hârtie s,i
carton filtru; alte articole din hârtie s,i carton n.c.a.

32199 (*)

17.29.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a altor articole din hârtie s,i carton

17.29.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a altor articole din hârtie s,i carton

18

Servicii de tipărire s,i de înregistrare

88140 (*)

88140 (*)

88140 (*)

88140 (*)

88140 (*)
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18.1

Servicii de tipărire s,i servicii conexe tipăririi

18.11

Servicii de tipărire a ziarelor

18.11.1

Servicii de tipărire a ziarelor

18.11.10

Servicii de tipărire a ziarelor

18.12

Alte servicii de tipărire

18.12.1

Alte servicii de tipărire

18.12.11

Servicii de tipărire a timbrelor pos,tale, a timbrelor fiscale, a documentelor sau a titlurilor,
a „cartelelor inteligente” (smart-cards), a altor hârtii cu elemente de siguranță s,i a altor
articole similare

89121 (*)

18.12.12

Servicii de tipărire pentru cataloage promoționale, prospecte, postere s,i alte forme de
publicitate tipărită

89121 (*)

18.12.13

Servicii de tipărire pentru ziare s,i periodice care apar de mai puțin de patru ori pe
săptămână

89121 (*)

18.12.14

Servicii de tipărire a cărților, hărților, hărților hidrografice s,i alte hărți similare, pozelor,
planurilor s,i fotografiilor, precum s,i a cărților pos,tale

89121 (*)

18.12.15

Servicii de tipărire a etichetelor

89121 (*)

18.12.16

Servicii de tipărire directă pe plastic, sticlă, metal, lemn s,i ceramică

89121 (*)

18.12.19

Alte servicii de tipărire n.c.a.

89121 (*)

18.13

Servicii de pregătire pentru tipar

18.13.1

Servicii de pregătire pentru tipar

18.13.10

Servicii de pregătire pentru tipar

18.13.2

Plăci sau cilindri pentru tipărire s,i alte suporturi imprimate folosite pentru tipărire

18.13.20

Plăci sau cilindri pentru tipărire s,i alte suporturi imprimate folosite pentru tipărire

18.13.3

Servicii auxiliare legate de tipărire

18.13.30

Servicii auxiliare legate de tipărire

18.14

Servicii de legătorie s,i servicii conexe

18.14.1

Servicii de legătorie s,i servicii conexe

18.14.10

Servicii de legătorie s,i servicii conexe

18.2

Servicii de reproducere a înregistrărilor

18.20

Servicii de reproducere a înregistrărilor

18.20.1

Servicii de reproducere a înregistrărilor sonore

18.20.10

Servicii de reproducere a înregistrărilor sonore

18.20.2

Servicii de reproducere a înregistrărilor video

18.20.20

Servicii de reproducere a înregistrărilor video

18.20.3

Servicii de reproducere a programelor de calculator

18.20.30

Servicii de reproducere a programelor de calculator

19

Cocs s,i produse din petrol rafinat

19.1

Produse de cocserie

19.10

Produse de cocserie

19.10.1

Cocs s,i semicocs de huilă, lignit sau turbă; cărbune de retortă

19.10.10

Cocs s,i semicocs de huilă, lignit sau turbă; cărbune de retortă

89121 (*)

89121 (*)

32800

89121 (*)

89121 (*)

89122 (*)

89122 (*)

89122 (*)

33100
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19.10.2

Gudron de huilă, lignit sau turbă; alte gudroane minerale

19.10.20

Gudron de huilă, lignit sau turbă; alte gudroane minerale

19.10.3

Smoală s,i cocs de smoală

19.10.30

Smoală s,i cocs de smoală

19.10.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a produselor de cocserie

19.10.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a produselor de cocserie

19.2

Produse din petrol rafinat

19.20

Produse din petrol rafinat

19.20.1

Brichete s,i combustibili solizi în forme similare

19.20.11

Brichete s,i combustibili solizi în forme similare fabricați din huilă

11020

19.20.12

Brichete s,i combustibili solizi în forme similare fabricați din lignit

11030 (*)

19.20.13

Brichete s,i combustibili solizi în forme similare fabricați din turbă

11040 (*)

19.20.2

Uleiuri s,i gaze combustibile; uleiuri lubrifiante

19.20.21

Benzină auto, inclusiv benzină de avion

33310

19.20.22

Combustibil de tipul benzinei pentru avioanele cu reacție

33320

19.20.23

Uleiuri us,oare din petrol, preparate us,oare n.c.a.

33330

19.20.24

Kerosen

33341

19.20.25

Combustibil de tip kerosen pentru avioanele cu reacție

33342

19.20.26

Motorine

33360

19.20.27

Uleiuri din petrol din fracțiunea mijlocie; preparate medii n.c.a.

33350

19.20.28

Combustibili tip păcură n.c.a.

33370

19.20.29

Uleiuri lubrifiante din petrol; preparate grele n.c.a.

33380

19.20.3

Gaze petroliere s,i alte hidrocarburi gazoase, cu excepția gazelor naturale

19.20.31

Propan s,i butan, lichefiate

33410

19.20.32

Etilenă, propilenă, butilenă, butadienă s,i alte gaze petroliere sau hidrocarburi gazoase, cu
excepția gazelor naturale

33420

19.20.4

Alte produse petroliere

19.20.41

Vaselină; ceară de parafină; ceară de petrol s,i alte tipuri de ceară

33500 (*)

19.20.42

Cocs de petrol; bitum de petrol s,i alte reziduuri de uleiuri din petrol

33500 (*)

19.20.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a produselor petroliere
rafinate

19.20.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a produselor petroliere
rafinate

20

Produse chimice

20.1

Produse chimice de bază, îngrăs,ăminte s,i compus,i de azot, plastic s,i cauciuc sintetic în
forme primare

20.11

Gaze industriale

20.11.1

Gaze industriale

20.11.11

Hidrogen, argon, gaze rare, azot s,i oxigen

34210 (*)

20.11.12

Dioxid de carbon s,i alți compus,i oxigenați anorganici ai nemetalelor

34210 (*)

20.11.13

Aer lichefiat sau comprimat

34250 (*)

33200

34540 (*)

88151 (*)

88151 (*)
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20.11.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a gazelor industriale

20.11.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a gazelor industriale

20.12

Coloranți s,i pigmenți

20.12.1

Oxizi, peroxizi s,i hidroxizi

20.12.11

Oxid s,i peroxid de zinc; oxizi de titaniu

34220 (*)

20.12.12

Oxizi s,i hidroxizi de crom, mangan, plumb s,i cupru

34220 (*)

20.12.19

Alți oxizi, hidroxizi s,i peroxizi metalici

34220 (*)

20.12.2

Extracte tanante sau colorante; tanini s,i derivați ai acestora; substanțe colorante n.c.a.

20.12.21

Substanțe colorante organice sintetice s,i preparate bazate pe acestea; produse sintetice
organice de tipul celor utilizate ca agenți de strălucire fluorescentă sau ca luminofori;
lacuri colorate s,i preparate bazate pe acestea

34310

20.12.22

Extracte tanante de origine vegetală; tanini s,i sărurile acestora, eteri, esteri s,i alți derivați;
substanțe colorante de origine vegetală sau animală

34320

20.12.23

Substanțe tanante organice sintetice; substanțe tanante anorganice; preparate tanante;
preparate enzimatice pentru pretăbăcire

34330

20.12.24

Substanțe colorante n.c.a.; produse anorganice de tipul celor utilizate ca luminofori

34340

20.12.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a coloranților s,i a
pigmenților

20.12.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a coloranților s,i a
pigmenților

20.13

Alte produse chimice anorganice de bază

20.13.1

Plutoniu s,i uraniu îmbogățit; uraniu s,i toriu sărăcit; alte elemente radioactive

20.13.11

Uraniu s,i plutoniu îmbogățit s,i compus,i ai acestora

33620
88152 (*)

20.13.12

Uraniu s,i toriu sărăcit s,i compus,i ai acestora

33630
88152 (*)

20.13.13

Alte elemente, izotopi s,i compus,i radioactivi; aliaje, dispersii, produse ceramice s,i amestecuri care conțin din aceste elemente, izotopi sau compus,i

33690

20.13.14

Elemente combustibile (cartus,e) neiradiate, pentru reactoare nucleare

33710

20.13.2

Elemente chimice n.c.a.; acizi s,i compus,i anorganici

20.13.21

Metaloizi

34231 (*)

20.13.22

Derivați halogenați, oxihalogenați sau sulfurați ai nemetalelor

34231 (*)

20.13.23

Metale alcaline sau alcalino-pământoase; metale din pământuri rare, scandiu s,i ytriu;
mercur

34231 (*)

20.13.24

Acid clorhidric; oleum; pentaoxid de difosfor; alți acizi anorganici; silicon s,i bioxid de
sulf

34231 (*)
34232

20.13.25

Oxizi, hidroxizi s,i peroxizi; hidrazină s,i hidroxilamină s,i sărurile lor anorganice

34231 (*)

88160 (*)

88160 (*)
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20.13.3

Halogenați metalici; hipocloriți, clorați s,i perclorați

20.13.31

Halogenați metalici

34240 (*)

20.13.32

Hipocloriți, clorați s,i perclorați

34240 (*)

20.13.4

Sulfuri, sulfați; nitrați (azotați), fosfați s,i carbonați

20.13.41

Sulfuri, sulfiți s,i sulfați

34240 (*)

20.13.42

Fosfinați, fosfonați, fosfați, polifosfați s,i nitrați (cu excepția potasiului)

34240 (*)

20.13.43

Carbonați

34240 (*)

20.13.5

Săruri ale altor metale

20.13.51

Săruri ale acizilor oxometalici s,i peroxometalici; metale prețioase sub formă coloidală

34250 (*)

20.13.52

Compus,i anorganici n.c.a., inclusiv apă distilată; amalgame, altele decât amalgame ale
metalelor prețioase

34250 (*)

20.13.6

Alte produse chimice anorganice de bază

20.13.61

Izotopi n.c.a. s,i compus,i ai acestora (inclusiv apa grea)

34260

20.13.62

Cianuri, oxicianuri s,i cianuri complexe; fulminați, cianați s,i tiocianați; silicați; borați;
perborați; alte săruri ale acizilor anorganici sau ale peroxoacizilor

34270

20.13.63

Peroxid de hidrogen

34280 (*)

20.13.64

Fosfuri, carburi, hidruri, nitruri, azide, siliciuri s,i boruri

34280 (*)

20.13.65

Compus,i ai metalelor din pământuri rare, de ytriu sau de scandiu

34290

20.13.66

Sulf, cu excepția sulfului sublimat, precipitat sau coloidal

34520

20.13.67

Pirite de fier prăjite

34530

20.13.68

Cuarț piezo-electric; alte pietre prețioase sau semiprețioase sintetice sau reconstituite,
neprelucrate

34560

20.13.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a altor produse chimice
anorganice

20.13.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a altor produse chimice
anorganice

20.14

Alte produse chimice organice de bază

20.14.1

Hidrocarburi s,i derivați ai acestora

20.14.11

Hidrocarburi aciclice

34110 (*)

20.14.12

Hidrocarburi ciclice

34110 (*)

20.14.13

Derivați clorurați ai hidrocarburilor aciclice

34110 (*)

20.14.14

Derivați sulfonați, nitrați sau nitrozați ai hidrocarburilor, halogenați sau nu

34110 (*)

20.14.19

Alți derivați ai hidrocarburilor

34110 (*)

88160 (*)
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20.14.2

Alcooli, fenoli, fenol-alcooli s,i derivații halogenați, sulfonați, nitrați sau nitrozați ai
acestora; alcooli gras,i industriali

20.14.21

Alcooli gras,i industriali

34139 (*)

20.14.22

Alcooli monohidroxilici

34139 (*)

20.14.23

Dioli, polialcooli, alcooli ciclici s,i derivați ai acestora

34139 (*)
34570 (*)

20.14.24

Fenoli; fenol-alcooli s,i derivați ai fenolilor

34139 (*)

20.14.3

Acizi gras,i monocarboxilici industriali; acizi carboxilici s,i derivați ai acestora

20.14.31

Acizi gras,i monocarboxilici industriali; uleiuri acide rezultate din rafinare

34120

20.14.32

Acizi monocarboxilici aciclici saturați s,i derivații acestora

34140 (*)

20.14.33

Acizi monocarboxilici, ciclanici, ciclenici sau aciclici cicloterpenici nesaturați s,i derivați
ai acestora

34140 (*)

20.14.34

Acizi aromatici policarboxilici s,i carboxilici cu funcții oxigenate suplimentare s,i derivații
acestora, cu excepția acidului salicilic s,i a sărurilor acestuia

34140 (*)

20.14.4

Compus,i organici cu funcții azotate

20.14.41

Compus,i cu funcții aminică

34150 (*)

20.14.42

Amino-compus,i cu funcție oxigenată, cu excepția lizinei s,i a acidului glutamic

34150 (*)

20.14.43

Ureine; compus,i cu funcție carboxiamidică, compus,i cu funcție nitril; derivați ale acestora

34150 (*)

20.14.44

Compus,i cu alte funcții azotate

34150 (*)

20.14.5

Tiocompus,i s,i alți compus,i organo-anorganici; compus,i heterociclici n.c.a.

20.14.51

Tiocompus,i s,i alți compus,i organo-anorganici

34160 (*)

20.14.52

Compus,i heterociclici n.c.a.; acizi nucleici s,i sărurile acestora

34160 (*)

20.14.53

Esteri fosforici s,i sărurile lor sau esteri ai altor acizi anorganici (cu excepția esterilor halogenhidrici) s,i sărurile lor, s,i derivații lor halogenați, sulfonați, nitrați sau nitrozați

34180

20.14.6

Eteri, peroxizi organici, epoxizi, acetali s,i semiacetali; alți compus,i organici

20.14.61

Compus,i cu funcție aldehidă

34170 (*)

20.14.62

Compus,i cu funcție cetonă s,i chinonă

34170 (*)

20.14.63

Eteri, peroxizi organici, epoxizi, acetali s,i semiacetali s,i derivații acestora

34170 (*)

20.14.64

Enzime s,i alți compus,i organici n.c.a.

34170 (*)

20.14.7

Diverse produse chimice organice de bază

20.14.71

Derivate ale produselor vegetale sau răs,inoase

34400

20.14.72

Cărbune de lemn

34510

20.14.73

Uleiuri s,i alte produse rezultate din distilarea gudronului de huilă la temperatură înaltă
s,i produse similare

34540 (*)
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20.14.74

Alcool etilic nedenaturat având titru alcoolic volumic ≥ 80 %

24110

20.14.75

Alcool etilic s,i alte băuturi spirtoase denaturate de orice tărie

34131

20.14.8

Les,ie reziduală rezultată din fabricarea pastei din lemn, cu excepția uleiului de tal

20.14.80

Les,ie reziduală rezultată din fabricarea pastei din lemn, cu excepția uleiului de tal

20.14.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a altor produse chimice
organice de bază

20.14.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a altor produse chimice
organice de bază

20.15

Îngrăs,ăminte s,i compus,i de azot

20.15.1

Acid azotic; acizi sulfoazotați; amoniac

20.15.10

Acid azotic; acizi sulfoazotați; amoniac

20.15.2

Clorură de amoniu; nitriți

20.15.20

Clorură de amoniu; nitriți

20.15.3

Îngrăs,ăminte azotate, minerale sau chimice

20.15.31

Uree

34611

20.15.32

Sulfat de amoniu

34612

20.15.33

Azotat de amoniu

34613

20.15.34

Săruri duble s,i amestecuri de azotat de calciu s,i de nitrat de amoniu

34614

20.15.35

Amestecuri de azotat de amoniu cu carbonat de calciu sau cu alte substanțe anorganice
care nu sunt îngrăs,ăminte

34615

20.15.39

Alte îngrăs,ăminte s,i amestecuri azotate

34619

20.15.4

Îngrăs,ăminte fosfatice, minerale sau chimice

20.15.41

Superfosfați

34621

20.15.49

Alte îngrăs,ăminte fosfatice

34629

20.15.5

Îngrăs,ăminte potasice, minerale sau chimice

20.15.51

Clorură de potasiu

34631

20.15.52

Sulfat de potasiu

34632

20.15.59

Alte îngrăs,ăminte potasice

34639

20.15.6

Azotat de sodiu

20.15.60

Azotat de sodiu

20.15.7

Îngrăs,ăminte n.c.a.

20.15.71

Îngrăs,ăminte care conțin trei nutrienți: azot, fosfor s,i potasiu

34641

20.15.72

Hidrogenoortofosfat de diamoniu (fosfat diamoniu)

34642

20.15.73

Fosfat monoamoniu

34643

20.15.74

Îngrăs,ăminte care conțin doi nutrienți: azot s,i fosfor

34644

20.15.75

Îngrăs,ăminte care conțin doi nutrienți: fosfor s,i potasiu

34645

20.15.76

Azotați de potasiu

34646

20.15.79

Îngrăs,ăminte minerale sau chimice care conțin cel puțin doi nutrienți (azot, fosfat, carbonat de potasiu) n.c.a.

34649
34659

39230

88160 (*)

34233
34651
34652

34653

34150 (*)
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20.15.8

Îngrăs,ăminte animale sau vegetale n.c.a.

20.15.80

Îngrăs,ăminte animale sau vegetale n.c.a.

20.15.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a îngrăs,ămintelor s,i a
compus,ilor de azot

20.15.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a îngrăs,ămintelor s,i a
compus,ilor de azot

20.16

Materiale plastice în forme primare

20.16.1

Polimeri etilenici, în forme primare

20.16.10

Polimeri etilenici, în forme primare

20.16.2

Polimeri stirenici, în forme primare

20.16.20

Polimeri stirenici, în forme primare

20.16.3

Polimeri de clorură de vinil sau de alte olefine halogenate, în forme primare

20.16.30

Polimeri de clorură de vinil sau de alte olefine halogenate, în forme primare

20.16.4

Poliacetali, alți polieteri s,i răs,ini epoxidice, în forme primare; policarbonați, răs,ini
alchidice, esteri polialilici s,i alți poliesteri, în forme primare

20.16.40

Poliacetali, alți polieteri s,i răs,ini epoxidice, în forme primare; policarbonați, răs,ini
alchidice, esteri polialilici s,i alți poliesteri, în forme primare

20.16.5

Alte materiale plastice în forme primare; schimbători de ioni

20.16.51

Polimeri de propilenă sau alte olefine, în forme primare

34790 (*)

20.16.52

Polimeri de acetat vinilic sau de alți esteri vinilici s,i alți polimeri vinilici, în forme primare

34790 (*)

20.16.53

Polimeri acrilici, în forme primare

34790 (*)

20.16.54

Poliamide în forme primare

34790 (*)

20.16.55

Răs,ini ureice, răs,ini tioureice s,i răs,ini melaminice, în forme primare

34790 (*)

20.16.56

Alte răs,ini aminice, fenolice s,i poliuretani, în forme primare

34790 (*)

20.16.57

Siliconi, în forme primare

34790 (*)

20.16.59

Alte materiale plastice în forme primare, n.c.a.

34790 (*)

20.16.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a materialelor plastice
în forme primare

20.16.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a materialelor plastice
în forme primare

20.17

Cauciuc sintetic în forme primare

20.17.1

Cauciuc sintetic în forme primare

20.17.10

Cauciuc sintetic în forme primare

20.17.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a cauciucului sintetic în
forme primare

20.17.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a cauciucului sintetic în
forme primare

20.2

Pesticide s,i alte produse agrochimice

20.20

Pesticide s,i alte produse agrochimice

20.20.1

Pesticide s,i alte produse agrochimice

20.20.11

Insecticide

34661

20.20.12

Erbicide

34663 (*)

34654

88160 (*)

34710

34720

34730

34740

88170 (*)

34800

88170 (*)
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20.20.13

Inhibitori de germinare s,i regulatori de cres,tere pentru plante

34663 (*)

20.20.14

Dezinfectanți

34664

20.20.15

Fungicide

34662

20.20.19

Alte pesticide s,i alte produse agrochimice

34666
34669

20.20.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a pesticidelor s,i a altor
produse agrochimice

20.20.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a pesticidelor s,i a altor
produse agrochimice

20.3

Vopsele, lacuri s,i alte straturi protectoare, cerneală tipografică s,i masticuri

20.30

Vopsele, lacuri s,i alte straturi protectoare, cerneală tipografică s,i masticuri

20.30.1

Vopsele s,i lacuri pe bază de polimeri

20.30.11

Vopsele s,i lacuri pe bază de polimeri acrilici sau vinilici, în mediu apos

35110 (*)

20.30.12

Vopsele s,i lacuri pe bază de poliesteri, pe bază de polimeri acrilici sau vinilici, în mediu
neapos; soluții

35110 (*)

20.30.2

Alte vopsele s,i lacuri s,i produse conexe; vopsele pentru artis,ti s,i cerneală tipografică

20.30.21

Pigmenți preparați, opacizanți s,i produse colorante, emailuri s,i glazuri vitrifiabile,
engobe, lustru lichid s,i alte produse asemănătoare; frite de sticlă

35110 (*)

20.30.22

Alte vopsele s,i lacuri; sicativi preparați

35110 (*)

20.30.23

Culori pentru pictura artistică, pentru uz didactic, pictarea firmelor, modificarea nuanțelor, amuzament s,i culori similare

35120

20.30.24

Cerneală tipografică

35130

20.30.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a vopselelor, lacurilor s,i
a altor straturi protectoare, a cernelii tipografice s,i a masticurilor

20.30.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a vopselelor, lacurilor s,i
a altor straturi protectoare, a cernelii tipografice s,i a masticurilor

20.4

Săpun s,i detergenți, preparate pentru curățat s,i lustruit, parfumuri s,i preparate de toaletă

20.41

Săpun s,i detergenți, preparate pentru curățat s,i lustruit

20.41.1

Glicerol

20.41.10

Glicerol

20.41.2

Agenți organici tensioactivi, cu excepția săpunului

20.41.20

Agenți organici tensioactivi, cu excepția săpunului

20.41.3

Săpun, preparate pentru spălare s,i curățare

20.41.31

Săpun s,i produs,i organici tensioactivi s,i preparate utilizabile ca săpun; hârtie, vată, fetru
s,i materiale nețesute, impregnate, îmbibate sau acoperite cu săpun sau cu detergent

35321 (*)

20.41.32

Detergenți s,i preparate pentru spălat

35322

20.41.4

Preparate s,i ceară odorizante

88160 (*)

88160 (*)

34570 (*)

35310
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20.41.41

Preparate pentru parfumarea sau dezodorizarea camerelor

35331

20.41.42

Ceară artificială s,i ceară preparată

35332

20.41.43

Creme s,i produse pentru lustruit încălțăminte, mobilă, podele, caroserii, sticlă sau metal

35333

20.41.44

Paste s,i prafuri de curățat s,i alte preparate de curățat

35334

20.41.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a săpunului s,i a
detergenților, precum s,i a preparatelor de curățare s,i de lustruire

20.41.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a săpunului s,i
detergenților, precum s,i a preparatelor de curățare s,i de lustruire

20.42

Parfumuri s,i preparate de toaletă

20.42.1

Parfumuri s,i preparate de toaletă

20.42.11

Parfumuri s,i ape de toaletă

35323 (*)

20.42.12

Preparate pentru machiajul buzelor s,i ochilor

35323 (*)

20.42.13

Preparate pentru manichiură s,i pedichiură

35323 (*)

20.42.14

Pudre cosmetice sau de toaletă

35323 (*)

20.42.15

Preparate pentru înfrumusețare, pentru machiaj sau pentru îngrijirea s,i întreținerea pielii
(inclusiv preparate pentru bronzare), n.c.a.

35323 (*)

20.42.16

S,ampoane, lacuri de păr, preparate pentru ondulare sau îndreptare permanentă a părului

35323 (*)

20.42.17

Loțiuni s,i alte preparate pentru păr n.c.a.

35323 (*)

20.42.18

Preparate pentru igiena bucală sau dentară (inclusiv pudrele s,i cremele pentru facilitarea
aderenței protezelor dentare), fire utilizate pentru curățarea spațiilor interdentare (fire
dentare)

35323 (*)

20.42.19

Preparate pentru bărbierit; deodorante s,i antitranspirante personale; preparate pentru
baie; alte preparate cosmetice, de parfumerie sau de toaletă n.c.a.

35321 (*)
35323 (*)

20.42.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a parfumurilor s,i a preparatelor de toaletă

20.42.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a parfumurilor s,i a preparatelor de toaletă

20.5

Alte produse chimice

20.51

Explozibili

20.51.1

Explozivi preparați; fitiluri de siguranță; amorse sau capse explozive; aprinzătoare; detonatoare electrice; articole pentru focuri de artificii

20.51.11

Pudre propulsoare s,i explozibili preparați

35450 (*)

20.51.12

Fitiluri de siguranță; fitiluri de detonare; capse de detonare; aprinzătoare; detonatoare
electrice

35450 (*)

20.51.13

Articole pentru focuri de artificii

35460 (*)

20.51.14

Rachete de semnalizare, rachete de ploaie, rachete semnalizatoare pe timp de ceață s,i alte
articole pirotehnice, excluzând articolele pentru focuri de artificii

35460 (*)

20.51.2

Chibrituri

20.51.20

Chibrituri

20.51.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a explozivilor

20.51.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a explozivilor

20.52

Cleiuri

20.52.1

Cleiuri

20.52.10

Cleiuri

88160 (*)

88160 (*)

38998

88160 (*)

35420 (*)
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20.52.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a cleiurilor

20.52.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a cleiurilor

20.53

Uleiuri esențiale

20.53.1

Uleiuri esențiale

20.53.10

Uleiuri esențiale

20.53.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a uleiurilor esențiale

20.53.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a uleiurilor esențiale

20.59

Alte produse chimice n.c.a.

20.59.1

Plăci s,i filme fotografice, filme cu developare imediată; preparate chimice s,i produse
neamestecate pentru utilizări fotografice

20.59.11

Plăci s,i filme fotografice, filme cu developare imediată, sensibilizate, neexpuse; hârtie
fotografică

48341

20.59.12

Emulsii sensibilizatoare pentru utilizări fotografice; preparate chimice pentru utilizări
fotografice n.c.a.

48342

20.59.2

Grăsimi s,i uleiuri animale sau vegetale modificate chimic; amestecuri necomestibile de
grăsimi sau uleiuri animale sau vegetale

20.59.20

Grăsimi s,i uleiuri animale sau vegetale modificate chimic; amestecuri necomestibile de
grăsimi sau uleiuri animale sau vegetale

20.59.3

Cerneală pentru scris sau desen s,i alte tipuri de cerneală

20.59.30

Cerneală pentru scris sau desen s,i alte tipuri de cerneală

20.59.4

Preparate lubrifiante; aditivi; preparate antigel

20.59.41

Preparate lubrifiante

35430 (*)

20.59.42

Preparate antidetonante; aditivi pentru uleiuri minerale s,i produse similare

35430 (*)

20.59.43

Lichide de frână hidraulice; preparate antigel s,i fluide pentru degivrare

35430 (*)

20.59.5

Produse chimice diverse

20.59.51

Peptone, alte substanțe proteice s,i derivații acestora, n.c.a.; pulbere de piele

35420 (*)

20.59.52

Pastă de modelaj; ceară dentară s,i alte preparate utilizate în stomatologie pe bază de ipsos
sau ghips; preparate s,i încărcături pentru extinctoare; medii de cultură preparate pentru
dezvoltarea microorganismelor; reactivi de diagnostic sau de laborator n.c.a.

35440 (*)

20.59.53

Elemente chimice sub formă de discuri s,i compus,i dopați în vederea utilizării lor în
electronică

35470

20.59.54

Cărbune activ

35490 (*)

20.59.55

Agenți de apretare sau finisare, acceleratori de vopsire sau de fixare a substanțelor
colorante s,i produse similare

35490 (*)

20.59.56

Preparate decapante; flux de sudură sau de lipire; preparate denumite „acceleratori de
vulcanizare”; plastifianți s,i stabilizatori compus,i pentru cauciuc sau materiale plastice;
preparate catalitice n.c.a.; alchilbenzeni în amestec s,i alchil-naftaline în amestec, n.c.a.

35490 (*)

20.59.57

Lianți preparați pentru tipare sau miezuri de turnătorie; produse chimice

35490 (*)

20.59.59

Diverse alte produse chimice n.c.a.

35490 (*)

20.59.6

Gelatine s,i derivați de gelatină, inclusiv albumine din lapte

88160 (*)

35410

88160 (*)

34550

35140
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20.59.60

Gelatine s,i derivați de gelatină, inclusiv albumine din lapte

35420 (*)

20.59.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a altor produse chimice
n.c.a.

20.59.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a altor produse chimice
n.c.a.

20.6

Fibre sintetice sau artificiale

20.60

Fibre sintetice sau artificiale

20.60.1

Fibre sintetice

20.60.11

Fibre discontinue s,i câlți sintetici, necardați s,i nepieptănați

35510

20.60.12

Fire din filamente de înaltă rezistență din poliamide sau poliester

35520 (*)

20.60.13

Alte fire din filamente sintetice, simple

35520 (*)

20.60.14

Monofilament sintetic; benzi s,i alte articole asemănătoare din materiale textile sintetice

35530

20.60.2

Fibre artificiale

20.60.21

Fibre discontinue s,i câlți artificiali, necardați s,i nepieptănați

35540

20.60.22

Fire din filament de înaltă rezistență din viscoză

35550 (*)

20.60.23

Alte fire din filamente artificiale, simple

35550 (*)

20.60.24

Monofilament artificial; benzi s,i alte articole asemănătoare din materiale textile artificiale

35560

20.60.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a fibrelor sintetice sau
artificiale

20.60.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a fibrelor sintetice sau
artificiale

21

Produse farmaceutice s,i preparate farmaceutice de bază

21.1

Produse farmaceutice de bază

21.10

Produse farmaceutice de bază

21.10.1

Acid salicilic, acid O-salicilic, sărurile s,i esterii acestora

21.10.10

Acid salicilic, acid O-salicilic, sărurile s,i esterii acestora

21.10.2

Lizină, acid glutamic s,i sărurile acestora; săruri s,i hidroxizi cuaternari de amoniu;
fosfoaminolipide; amide s,i săruri s,i derivați ai acestora

21.10.20

Lizină, acid glutamic s,i sărurile acestora; săruri s,i hidroxizi cuaternari de amoniu;
fosfoaminolipide; amide s,i săruri s,i derivați ai acestora

21.10.3

Lactone n.c.a., compus,i heterociclici doar cu hetero-atom(i) de azot, conținând un inel
pirazol necondensat, un inel pirimidină, un inel piperazină, un nucleu triazină
necondensat sau un sistem inelar fenotiazină fără alte condensări; hidantoină s,i derivații
acesteia; sulfonamide

21.10.31

Lactone n.c.a., compus,i heterociclici doar cu hetero-atom(i) de azot, conținând un inel
pirazol necondensat, un inel pirimidină, un inel piperazină, un nucleu triazină
necondensat sau un sistem inelar fenotiazină fără alte condensări; hidantoină s,i derivații
acesteia

35230 (*)

21.10.32

Sulfonamide

35230 (*)

21.10.4

Zaharuri, chimic pure, n.c.a.; eteri s,i esteri ai zaharurilor s,i sărurile acestora, n.c.a.

21.10.40

Zaharuri, chimic pure, n.c.a.; eteri s,i esteri ai zaharurilor s,i sărurile acestora, n.c.a.

21.10.5

Provitamine, vitamine s,i hormoni; glicozide s,i alcaloizi vegetali s,i derivații acestora;
antibiotice

21.10.51

Provitamine, vitamine s,i derivați ai acestora

35250 (*)

21.10.52

Hormoni s,i derivați ai acestora; alți steroizi, utilizați în principal ca hormoni

35250 (*)

21.10.53

Glicozide, alcaloizi vegetali, sărurile, eterii, esterii s,i alți derivați ai acestora

35250 (*)

21.10.54

Antibiotice

35250 (*)

88160 (*)

88160 (*)

35210

35220

35240
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21.10.6

Glande s,i alte organe; extracte ale acestora s,i alte substanțe de origine umană sau animală
n.c.a.

21.10.60

Glande s,i alte organe; extracte ale acestora s,i alte substanțe de origine umană sau animală
n.c.a.

21.10.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a produselor
farmaceutice de bază

21.10.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a produselor
farmaceutice de bază

21.2

Preparate farmaceutice

21.20

Preparate farmaceutice

21.20.1

Medicamente

21.20.11

Medicamente, conținând peniciline sau alte antibiotice

35260 (*)

21.20.12

Medicamente, conținând hormoni, dar nu antibiotice

35260 (*)

21.20.13

Medicamente, conținând alcaloizi sau derivați ai acestora, dar nu hormoni sau antibiotice

35260 (*)

21.20.2

Alte preparate farmaceutice

21.20.21

Antiseruri s,i vaccinuri

35270 (*)

21.20.22

Preparate chimice contraceptive pe bază de hormoni sau spermicide

35270 (*)
35290 (*)

21.20.23

Reactivi de diagnosticare s,i alte preparate farmaceutice

35270 (*)
35290 (*)

21.20.24

Pansamente adezive, catgut s,i alte materiale similare; truse de prim ajutor

35270 (*)
35290 (*)

21.20.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a preparatelor farmaceutice

21.20.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a preparatelor farmaceutice

22

Produse din cauciuc s,i din materiale plastice

22.1

Produse din cauciuc

22.11

Anvelope pneumatice s,i tuburi din cauciuc; res,aparea s,i reconstrucția anvelopelor

22.11.1

Anvelope s,i tuburi din cauciuc noi

22.11.11

Anvelope pneumatice noi, din cauciuc, de tipul celor utilizate la autoturisme

36111

22.11.12

Anvelope pneumatice noi, din cauciuc, de tipul celor utilizate la motorete s,i biciclete

36112

22.11.13

Anvelope pneumatice noi, din cauciuc, de tipul celor utilizate la autobuze, camioane sau
la aeronave

36113 (*)

22.11.14

Anvelope agricole; alte anvelope pneumatice noi din cauciuc

36113 (*)

22.11.15

Camere, anvelope solide sau anvelope elastice, benzi de rulare amovibile pentru pneuri
s,i „flapsuri”, din cauciuc

36114

22.11.16

Benzi de rulare pentru res,aparea anvelopelor de cauciuc

36115

22.11.2

Anvelope pneumatice res,apate, din cauciuc

22.11.20

Anvelope pneumatice res,apate, din cauciuc

22.11.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a anvelopelor s,i a
tuburilor din cauciuc; res,aparea s,i reconstrucția anvelopelor

22.11.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a anvelopelor s,i a
tuburilor din cauciuc; res,aparea s,i reconstrucția anvelopelor

22.19

Alte produse din cauciuc

35270 (*)

88160 (*)

88152
88160 (*)

36120

88170 (*)
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22.19.1

Cauciuc recuperat în forme primare sau în plăci, foi sau fâs,ii

22.19.10

Cauciuc recuperat în forme primare sau în plăci, foi sau fâs,ii

22.19.2

Cauciuc nevulcanizat s,i articole din acesta; cauciuc vulcanizat, altul decât ebonita, în fir,
cordon, plăci, foi, benzi, tije s,i profile

22.19.20

Cauciuc nevulcanizat s,i articole din acesta; cauciuc vulcanizat, altul decât ebonita, în fir,
cordon, plăci, foi, benzi, tije s,i profile

22.19.3

Tuburi, țevi s,i furtunuri, din cauciuc vulcanizat, altul decât ebonita

22.19.30

Tuburi, țevi s,i furtunuri, din cauciuc vulcanizat, altul decât ebonita

22.19.4

Curele sau benzi transportoare sau de transmisie, din cauciuc vulcanizat

22.19.40

Curele sau benzi transportoare sau de transmisie, din cauciuc vulcanizat

22.19.5

Materiale textile cauciucate, cu excepția țesăturii cord pentru anvelope

22.19.50

Materiale textile cauciucate, cu excepția țesăturii cord pentru anvelope

22.19.6

Articole de îmbrăcăminte s,i accesorii vestimentare, din cauciuc vulcanizat, altul decât
ebonita

22.19.60

Articole de îmbrăcăminte s,i accesorii vestimentare, din cauciuc vulcanizat, altul decât
ebonita

22.19.7

Articole din cauciuc vulcanizat n.c.a.; ebonită; articole din ebonită

22.19.71

Articole sanitare s,i farmaceutice (inclusiv tetine), din cauciuc vulcanizat, altul decât
ebonita

36270 (*)

22.19.72

Articole de acoperire a podelelor s,i covoras,e, din cauciuc vulcanizat, altul decât cauciuc
spongios

36270 (*)

22.19.73

Alte articole din cauciuc vulcanizat n.c.a.; toate formele de ebonită s,i articolele produse
din aceasta; produse pentru acoperirea podelelor s,i pres,uri din cauciuc vulcanizat
spongios

29600 (*)
36270 (*)

22.19.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a altor produse din
cauciuc

22.19.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a altor produse din
cauciuc

22.2

Produse din materiale plastice

22.21

Plăci, folii, tuburi s,i profile din materiale plastice

22.21.1

Monofilament > 1 mm, tije s,i profile, din materiale plastice

22.21.10

Monofilament > 1 mm, tije s,i profile, din materiale plastice

22.21.2

Tuburi, țevi s,i furtunuri s,i armături ale acestora, din materiale plastice

22.21.21

Mațe artificiale, din proteine întărite sau din materiale celulozice; tuburi, țevi s,i furtunuri, rigide, din plastic

36320 (*)

22.21.29

Alte tuburi, țevi, furtunuri s,i armături, din materiale plastice

36320 (*)

22.21.3

Plăci, foi, pelicule, folii s,i benzi, din materiale plastice, neprevăzute cu un suport s,i
necombinate în mod similar cu alte materiale

22.21.30

Plăci, foi, pelicule, folii s,i benzi, din materiale plastice, neprevăzute cu un suport s,i
necombinate în mod similar cu alte materiale

22.21.4

Alte plăci, foi, pelicule, folii sau benzi, din materiale plastice

22.21.41

Alte plăci, foi, pelicule, folii sau benzi, din materiale plastice, spongioase

36390 (*)

22.21.42

Alte plăci, foi, pelicule, folii sau benzi, din materiale plastice, nespongioase

36390 (*)

22.21.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a plăcilor, a foliilor, a
tuburilor s,i profilelor din materiale plastice

22.21.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a plăcilor, a foliilor, a
tuburilor s,i a profilelor din materiale plastice

22.22

Articole de ambalare din materiale plastice

36210

36220

36230

36240

36250

36260

88170 (*)

36310

36330

88170 (*)
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22.22.1

Articole de ambalare din materiale plastice

22.22.11

Saci s,i pungi (inclusiv conuri), din polimeri de etilenă

36410 (*)

22.22.12

Saci s,i pungi (inclusiv conuri), din alte materiale plastice decât polimeri de etilenă

36410 (*)

22.22.13

Cutii, casete, lăzi s,i alte articole similare din materiale plastice

36490 (*)

22.22.14

Bidoane, sticle, flacoane s,i alte articole similare din materiale plastice

36490 (*)

22.22.19

Alte articole de ambalare din materiale plastice

36490 (*)

22.22.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a articolelor de ambalare
din materiale plastice

22.22.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a articolelor de ambalare
din materiale plastice

22.23

Articole din materiale plastice pentru construcții

22.23.1

Articole din materiale plastice pentru construcții; linoleum s,i articole de acoperit podele,
tari dar nu de plastic

22.23.11

Produse de acoperit podele, pereți sau tavane, din materiale plastice, în rulouri sau sub
formă de plăci

36910

22.23.12

Băi, lavoare, căzi de spălător s,i capace, rezervoare pentru WC s,i articole sanitare similare,
din materiale plastice

36930

22.23.13

Rezervoare, tancuri, cuve s,i containere asemănătoare, cu capacitate > 300 l, din materiale
plastice

36950 (*)

22.23.14

Us,i, ferestre s,i rame s,i praguri pentru us,i; obloane, storuri s,i articole asemănătoare s,i
piese ale acestora, din materiale plastice

36950 (*)

22.23.15

Linoleum s,i articole de acoperit podele, tari dar nu din plastic, adică articole de acoperit
podele rezistente cum ar fi vinilul, linoleumul etc.

38930

22.23.19

Articole din materiale plastice pentru construcții n.c.a.

36950 (*)

22.23.2

Construcții prefabricate din materiale plastice

22.23.20

Construcții prefabricate din materiale plastice

22.23.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a articolelor din
materiale plastice pentru construcții

22.23.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a articolelor din
materiale plastice pentru construcții

22.29

Alte produse din materiale plastice

22.29.1

Articole de îmbrăcăminte s,i accesorii vestimentare (inclusiv mănus,i), din materiale
plastice

22.29.10

Articole de îmbrăcăminte s,i accesorii vestimentare (inclusiv mănus,i), din materiale
plastice

22.29.2

Alte produse din materiale plastice n.c.a.

22.29.21

Plăci, foi, pelicule, folii, benzi s,i alte forme plate autoadezive, din materiale plastice, în
rulouri de o lățime ≤ 20 cm

36920 (*)

22.29.22

Alte plăci, foi, pelicule, folii, benzi s,i alte forme plate autoadezive, din materiale plastice

36920 (*)

22.29.23

Articole pentru masă s,i bucătărie, alte articole gospodăres,ti s,i de toaletă, din materiale
plastice

36940

22.29.24

Piese de schimb n.c.a. pentru lămpi s,i articole de iluminat, firme luminoase s,i alte articole
asemănătoare, din materiale plastice

36960

22.29.25

Articole de birou sau de uz s,colar din materiale plastice

36990 (*)

22.29.26

Accesorii pentru mobilier, canapele sau alte produse asemănătoare, din materiale
plastice; statuete s,i alte produse ornamentale, din materiale plastice

36990 (*)

88170 (*)

38703

88170 (*)

28243
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22.29.29

Alte articole din materiale plastice

29600 (*)
36990 (*)
38922 (*)
38994 (*)

22.29.9

Servicii de fabricare a altor produse din materiale plastice; operații subcontractate care
fac parte din procesul de fabricație a altor produse din materiale plastice

22.29.91

Servicii de fabricare a altor produse din materiale plastice

88170 (*)

22.29.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a altor produse din
materiale plastice

88170 (*)

23

Alte produse minerale nemetalice

23.1

Sticlă s,i produse din sticlă

23.11

Sticlă plană

23.11.1

Sticlă plană

23.11.11

Sticlă, turnată, laminată, trasă sau suflată, în foi, dar neprelucrată altfel

37112

23.11.12

Sticlă flotată s,i sticlă s,lefuită sau polizată pe una sau două fețe, în foi, dar neprelucrată
altfel

37113

23.11.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a sticlei plane

23.11.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a sticlei plane

23.12

Sticlă plană profilată s,i prelucrată

23.12.1

Sticlă plană profilată s,i prelucrată

23.12.11

Sticlă în foi, îndoită, cu marginile prelucrate, gravată, găurită, emailată sau altfel prelucrată, dar neînrămată sau montată

37114

23.12.12

Geamuri de securitate

37115

23.12.13

Oglinzi din sticlă; sticlă izolantă cu straturi multiple

37116

23.12.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a sticlei plane profilate
s,i prelucrate

23.12.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a sticlei plane profilate
s,i prelucrate

23.13

Sticlă cu goluri

23.13.1

Sticlă cu goluri

23.13.11

Sticle, borcane, flacoane s,i alte containere, din sticlă, cu excepția fiolelor; dopuri, capace
s,i alte dispozitive de etans,are din sticlă

37191

23.13.12

Pahare pentru băut, altele decât cele din ceramică

37193 (*)

23.13.13

Articole din sticlă de tipul celor utilizate la masă sau bucătărie, pentru toaletă, la birou,
decorațiuni interioare sau altele asemănătoare

37193 (*)

23.13.14

Flacoane din sticlă pentru recipiente vidate sau pentru alte recipiente vidate

37199 (*)

23.13.9

Servicii de finisare pentru sticlă cu goluri; operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a sticlei cu goluri

23.13.91

Servicii de finisare pentru pahare pentru băut s,i alte articole din sticlă de tipul celor utilizate la masă sau bucătărie

88180 (*)

23.13.92

Servicii de finisare pentru containere din sticlă

88180 (*)

23.13.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a sticlei cu goluri

88180 (*)

23.14

Fibre de sticlă

23.14.1

Fibre de sticlă

23.14.11

As,chii, semitort, fire s,i fibre tăiate, din fibră de sticlă

88180 (*)

88180 (*)

37121
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23.14.12

„Voal”, rețele, covoras,e, saltele, plăci s,i alte articole din fibre de sticlă, cu excepția
țesăturilor

37129

23.14.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a fibrelor de sticlă

23.14.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a fibrelor de sticlă

23.19

Alte tipuri de sticlă prelucrată, inclusiv articole tehnice din sticlă

23.19.1

Alte tipuri de sticlă, semifinisată

23.19.11

Sticlă în masă, în sfere (cu excepția microsferelor), în bastoane sau tuburi, neprelucrată

37111 (*)

23.19.12

Blocuri pentru pavaje, cărămizi, țigle s,i alte articole din sticlă presată sau turnată; sticlă
asamblată în vitralii s,i altele asemănătoare; sticlă numită „multicelulară” sau „spumoasă”
în blocuri, plăci sau în forme similare

37117

23.19.2

Sticlă tehnică s,i de alte tipuri

23.19.21

Învelis,uri din sticlă, deschise, s,i părți ale acestora, pentru lămpi electrice, pentru tuburi
cu raze catodice s,i alte articole asemănătoare

37192

23.19.22

Sticlă pentru ceasuri de masă sau perete, pentru ceasuri de mână sau pentru ochelari,
neprelucrată optic; sfere goale s,i segmente ale acestora, pentru prelucrarea acestor tipuri
de sticlă

37194

23.19.23

Sticlărie de laborator, de igienă sau de farmacie; fiole din sticlă

37195

23.19.24

Piese din sticlă pentru lustre s,i pentru ornamente de iluminat, anunțuri luminoase, firme
luminoase s,i altele asemănătoare

37196

23.19.25

Izolatori electrici din sticlă

37197

23.19.26

Articole din sticlă n.c.a.

37199 (*)

23.19.9

Servicii de finisare pentru alte tipuri de sticlă, inclusiv articole tehnice din sticlă; operații
subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a altor articole de sticlă procesată,
inclusiv articolele tehnice din sticlă

23.19.91

Servicii de finisare pentru alte tipuri de sticlă, inclusiv articole tehnice din sticlă

88180 (*)

23.19.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a altor articole de sticlă
procesată, inclusiv articolele tehnice din sticlă

88180 (*)

23.2

Produse refractare

23.20

Produse refractare

23.20.1

Produse refractare

23.20.11

Cărămizi, blocuri, țigle s,i alte produse ceramice din amestecuri de pulberi fosile cu
conținut de silice sau din pământ

37310

23.20.12

Cărămizi, blocuri, țigle s,i alte produse asemănătoare din ceramică refractară pentru
construcții, altele decât cele din amestecuri de pulberi fosile cu conținut de silice sau din
pământ

37320

23.20.13

Cimenturi refractare, mortaruri, betoane s,i compoziții similare n.c.a.

37330

23.20.14

Produse refractare nearse s,i alte bunuri din ceramică refractară

37340

23.20.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a produselor refractare

23.20.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a produselor refractare

23.3

Materiale de construcții din argilă

23.31

Plăci s,i dale ceramice

23.31.1

Plăci s,i dale ceramice

23.31.10

Plăci s,i dale ceramice

23.31.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a plăcilor s,i dalelor
ceramice

23.31.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a plăcilor s,i dalelor
ceramice

88180 (*)

88180 (*)

37370

88180 (*)
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23.32

Cărămizi, dale s,i materiale de construcții din argilă coaptă

23.32.1

Cărămizi, dale s,i materiale de construcții din argilă coaptă

23.32.11

Cărămizi pentru construcții din ceramică nerefractară, blocuri pentru pardoseli, dale de
sprijin sau de umplutură s,i altele asemănătoare

37350 (*)

23.32.12

Olane pentru acoperis,uri, cos,uri de fum, plăci apărătoare pentru cos,uri de fum, pentru
căptus,irea cos,urilor de fum, ornamente arhitecturale s,i alte obiecte din ceramică pentru
construcții

37350 (*)

23.32.13

Țevi, conducte, jgheaburi s,i armături pentru țevi din ceramică

37360

23.32.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a cărămizilor, a dalelor
s,i a materialelor de construcții din argilă coaptă

23.32.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a cărămizilor, dalelor s,i
materialelor de construcții din argilă coaptă

23.4

Alte produse din porțelan s,i din ceramică

23.41

Articole de gospodărie s,i ornamentale din ceramică

23.41.1

Articole de gospodărie s,i ornamentale din ceramică

23.41.11

Veselă, articole de bucătărie, alte articole gospodăres,ti s,i pentru toaletă, din porțelan

37221 (*)

23.41.12

Veselă, articole pentru bucătărie, alte articole gospodăres,ti s,i pentru toaletă, altele decât
cele din porțelan

37221 (*)

23.41.13

Statuete s,i alte articole ornamentale din ceramică

37222

23.41.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a articolelor gospodăres,ti
s,i ornamentale din ceramică

23.41.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a articolelor gospodăres,ti
s,i ornamentale din ceramică

23.42

Articole fixe din ceramică pentru uz sanitar

23.42.1

Articole fixe din ceramică pentru uz sanitar

23.42.10

Articole fixe din ceramică pentru uz sanitar

23.42.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a articolelor fixe din
ceramică pentru uz sanitar

23.42.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a articolelor fixe din
ceramică pentru uz sanitar

23.43

Izolatori s,i armături izolatoare din ceramică

23.43.1

Izolatori electrici din ceramică; armături izolatoare din ceramică pentru mas,ini s,i
echipamente electrice

23.43.10

Izolatori electrici din ceramică; armături izolatoare din ceramică pentru mas,ini s,i
echipamente electrice

23.43.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a izolatorilor s,i
armăturilor izolatoare din ceramică

23.43.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a izolatorilor s,i
armăturilor izolatoare din ceramică

23.44

Alte produse ceramice de uz tehnic

23.44.1

Alte produse ceramice de uz tehnic

23.44.11

Articole ceramice de laborator, de uz chimic sau tehnic, din porțelan

37291 (*)

23.44.12

Articole ceramice de laborator, de uz chimic sau tehnic, altele decât cele din porțelan

37291 (*)
46932

23.44.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a altor produse
ceramice de uz tehnic

23.44.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a altor produse
ceramice de uz tehnic

23.49

Alte produse ceramice

23.49.1

Alte produse ceramice

88180 (*)

88180 (*)

37210

88180 (*)

37292

88180 (*)

88180 (*)
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23.49.11

Articole din ceramică pentru agricultură s,i pentru transportul sau ambalarea mărfurilor

37291 (*)

23.49.12

Alte articole din ceramică nefolosite în construcții n.c.a.

37299

23.49.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a altor produse din
ceramică

23.49.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a altor produse din
ceramică

23.5

Ciment, var s,i ipsos

23.51

Ciment

23.51.1

Ciment

23.51.11

Ciment nepulverizat, denumit „clinker”

37430

23.51.12

Ciment Portland, ciment aluminos, ciment de zgură s,i alte cimenturi hidraulice
asemănătoare

37440

23.51.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a cimentului

23.51.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a cimentului

23.52

Var s,i ipsos

23.52.1

Var nestins, var stins s,i var hidraulic

23.52.10

Var nestins, var stins s,i var hidraulic

23.52.2

Ipsos

23.52.20

Ipsos

23.52.3

Dolomită calcinată sau aglomerată

23.52.30

Dolomită calcinată sau aglomerată

23.52.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a varului s,i a ipsosului

23.52.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a varului s,i a ipsosului

23.6

Articole din beton, ipsos s,i ciment

23.61

Articole din beton pentru construcții

23.61.1

Articole din beton pentru construcții

23.61.11

Țigle, plăci pentru pavaj, cărămizi s,i articole asemănătoare, din ciment, beton sau piatră
artificială

37540

23.61.12

Componente structurale prefabricate pentru construcții sau pentru inginerie civilă din
ciment, beton sau piatră artificială

37550

23.61.2

Construcții prefabricate din beton

23.61.20

Construcții prefabricate din beton

23.61.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a produselor din beton
pentru construcții

23.61.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a produselor din beton
pentru construcții

23.62

Produse din ipsos pentru construcții

23.62.1

Produse din ipsos pentru construcții

23.62.10

Produse din ipsos pentru construcții

23.62.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a produselor din ipsos
pentru construcții

23.62.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a produselor din ipsos
pentru construcții

23.63

Beton gata de utilizare

23.63.1

Beton gata de utilizare

88180 (*)

88180 (*)

37420

37410

37450

88180 (*)

38704

88180 (*)

37530 (*)

88180 (*)
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23.63.10

Beton gata de utilizare

37510 (*)

23.63.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a betonului gata de
utilizare

23.63.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a betonului gata de
utilizare

23.64

Mortaruri

23.64.1

Mortaruri

23.64.10

Mortaruri

23.64.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a mortarurilor

23.64.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a mortarurilor

23.65

Ciment fibros

23.65.1

Articole din ciment fibros

23.65.11

Plăci, blocuri s,i articole asemănătoare din fibră vegetală, paie sau des,euri de lemn,
aglomerate cu lianți minerali

37520

23.65.12

Articole din azbociment, celulozociment s,i altele asemănătoare

37570

23.65.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a articolelor din ciment
fibros

23.65.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a articolelor din ciment
fibros

23.69

Alte articole din beton, ipsos s,i ciment

23.69.1

Alte articole din beton, ipsos s,i ciment

23.69.11

Alte articole din ipsos sau compus,i pe bază de ipsos n.c.a.

37530 (*)

23.69.19

Articole din ciment, beton sau piatră artificială n.c.a.

37560

23.69.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a altor articole din beton,
ipsos sau ciment

23.69.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a altor articole din beton,
ipsos sau ciment

23.7

Piatră tăiată, fasonată s,i finisată

23.70

Piatră tăiată, fasonată s,i finisată

23.70.1

Piatră tăiată, fasonată s,i finisată

23.70.11

Marmură, travertin, alabastru, prelucrată, s,i articole din acestea (cu excepția pavelelor,
bordurilor pentru trotuar, dalelor pentru pavaj, cărămizilor, cuburilor s,i a altor articole
similare; granule, as,chii s,i praf de marmură, travertin, alabastru, colorate artificial

37610

23.70.12

Alte tipuri de piatră pentru ornamente s,i construcții, prelucrată, s,i articole din acestea;
alte tipuri de granule s,i praf de piatră naturală, colorate artificial; articole din ardezie
aglomerată (ardezină)

37690

23.70.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a pietrei tăiate, fasonate
s,i finisate

23.70.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a pietrei tăiate, fasonate
s,i finisate

23.9

Alte produse minerale nemetalice

23.91

Produse abrazive

23.91.1

Produse abrazive

23.91.11

Pietre de moară, pietre abrazive s,i articole similare, fără batiuri, pentru prelucrarea
pietrelor, s,i componente ale acestora, din piatră naturală, din abrazivi naturali sau
artificiali aglomerați sau din ceramică

88180 (*)

37510 (*)

88180 (*)

88180 (*)

88180 (*)

88180 (*)

37910 (*)
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23.91.12

Pulberi sau granule abrazive, pe suporturi textile, din hârtie sau carton

37910 (*)

23.91.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a produselor abrazive

23.91.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a produselor abrazive

23.99

Alte produse minerale nemetalice n.c.a.

23.99.1

Alte produse minerale nemetalice n.c.a.

23.99.11

Azbest prelucrat în fibre; amestecuri pe bază de azbest s,i de carbonat de magneziu;
articole din azbest sau din astfel de amestecuri; materiale de fricțiune pentru frâne,
ambreiaje s,i altele asemănătoare, nemontate

37920

23.99.12

Articole din asfalt sau materiale asemănătoare

37930

23.99.13

Amestecuri bituminoase bazate pe materiale de piatră naturală sau artificială cu liant de
bitum, asfalt natural sau substanțe asemănătoare

37940

23.99.14

Grafit artificial; grafit coloidal sau semicoloidal; preparate pe bază de grafit sau alte tipuri
de cărbune sub formă de semifabricate

37950

23.99.15

Corindon artificial

37960

23.99.19

Produse minerale nemetalice n.c.a.

37990

23.99.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a altor produse minerale
nemetalice n.c.a.

23.99.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a altor produse minerale
nemetalice n.c.a.

24

Metale de bază

24.1

Fier s,i oțel de bază s,i feroaliaje

24.10

Fier s,i oțel de bază s,i feroaliaje

24.10.1

Produse primare din fier sau oțel

24.10.11

Fontă brută s,i fontă silicioasă-oglindă (spiegel) în lingouri, blocuri s,i alte forme primare

41111

24.10.12

Feroaliaje

41112
41113
41114
41115

24.10.13

Produse feroase obținute prin reducerea directă a minereului de fier s,i a altor produse
feroase spongioase, în lingouri, granule sau alte forme similare, fierul având o puritate
minimă de 99,94 % în greutate în lingouri, granule sau alte forme similare

41116

24.10.14

Granule s,i pudre, de fontă de turnătorie, fontă silicioasă-oglindă sau oțel

39350
41117

24.10.2

Oțel brut

24.10.21

Oțeluri nealiate în lingouri s,i alte forme primare s,i produse semifinisate din oțeluri nealiate

41121

24.10.22

Oțeluri inoxidabile în lingouri s,i alte forme primare s,i produse semifinisate din oțeluri
inoxidabile

41122 (*)

24.10.23

Alte oțeluri aliate în lingouri s,i alte forme primare s,i produse semifinisate din alte oțeluri aliate

41122 (*)

24.10.3

Produse laminate plate din oțel, prelucrate exclusiv prin laminare la cald

24.10.31

Produse laminate plate din oțel nealiat, prelucrate exclusiv prin laminare la cald, de o
lățime ≥ 600 mm

41211

24.10.32

Produse laminate plate din oțel nealiat, prelucrate exclusiv prin laminare la cald, de o
lățime < 600 mm

41212

24.10.33

Produse laminate plate din oțel inoxidabil, prelucrate exclusiv prin laminare la cald, de
o lățime ≥ 600 mm

41213 (*)

24.10.34

Produse laminate plate din oțel inoxidabil, prelucrate exclusiv prin laminare la cald, de
o lățime < 600 mm

41214 (*)

88180 (*)

88180 (*)
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24.10.35

Produse laminate plate din alte oțeluri aliate, prelucrate exclusiv prin laminare la cald, de
o lățime ≥ 600 mm

41213 (*)
41223 (*)

24.10.36

Produse laminate plate din alte oțeluri aliate, prelucrate exclusiv prin laminare la cald,
de o lățime < 600 mm (cu excepția produselor din oțel siliciu produse în turnătoriile
electrice, denumite „magnetice”)

41214 (*)

24.10.4

Produse laminate plate din oțel, prelucrate exclusiv prin laminare la cald, de o lățime
≥ 600 mm

24.10.41

Produse laminate plate din oțeluri nealiate, prelucrate exclusiv prin laminare la rece, de
o lățime ≥ 600 mm

41221

24.10.42

Produse laminate plate din oțel inoxidabil, prelucrate exclusiv prin laminare la cald, de
o lățime ≥ 600 mm

41223 (*)

24.10.43

Produse laminate plate din alte oțeluri aliate, prelucrate exclusiv prin laminare la rece,
de o lățime ≥ 600 mm

41223 (*)

24.10.5

Produse plate din oțel laminate, placate sau acoperite, s,i produse plate laminate din oțeluri rapide s,i din oțeluri „magnetice”

24.10.51

Produse laminate plate din oțeluri nealiate, cu o lățime ≥ 600 mm, placate sau acoperite

41231 (*)

24.10.52

Produse laminate plate din alte oțeluri aliate, cu o lățime ≥ 600 mm, placate sau acoperite

41232

24.10.53

Produse laminate plate din oțeluri denumite „magnetice”, cu o lățime ≥ 600 mm

41233 (*)

24.10.54

Produse laminate plate din oțeluri denumite „magnetice”, cu o lățime < 600 mm

41233 (*)

24.10.55

Produse laminate plate din oțeluri rapide, cu o lățime < 600 mm

41234

24.10.6

Bare s,i tije din oțel procesate la cald

24.10.61

Bare s,i tije, laminate la cald, rulate în spire nearanjate (fil machine), din oțeluri nealiate

41241

24.10.62

Alte bare s,i tije de oțel, prelucrate exclusiv prin forjare, laminare la cald, trefilare la cald
sau extrudare, inclusiv barele s,i tijele torsionate după laminare

41242

24.10.63

Bare s,i tije, laminate la cald, rulate în spire nearanjate (fil machine), din oțeluri inoxidabile

41243 (*)

24.10.64

Alte bare s,i tije de oțel inoxidabil, prelucrate exclusiv prin forjare, laminare la cald, trefilare la cald sau extrudare, inclusiv barele s,i tijele torsionate după laminare

41244 (*)
41273 (*)

24.10.65

Bare s,i tije, laminate la cald, rulate în spire nearanjate (fil machine), din alte oțeluri aliate

41243 (*)

24.10.66

Alte bare s,i tije din alte oțeluri aliate, prelucrate exclusiv prin forjare, laminare la cald,
trefilare la cald sau extrudare, inclusiv barele s,i tijele torsionate după laminare

41244 (*)
41271 (*)
41272 (*)
41273 (*)

24.10.67

Bare s,i tije tubulare pentru foraj

41275

24.10.7

Profilate deschise de oțel prelucrate la cald, palplans,e din oțel s,i materiale de construcție
pentru liniile de cale ferată, din oțel

24.10.71

Profilate deschise, prelucrate exclusiv prin laminare la cald, trefilate la cald sau extrudate, din oțeluri nealiate

41251

24.10.72

Profilate deschise, prelucrate exclusiv prin laminare la cald, trefilate la cald sau extrudate, din oțeluri inoxidabile

41274 (*)

24.10.73

Profilate deschise, prelucrate exclusiv prin laminare la cald, trefilate la cald sau extrudate, din alte oțeluri aliate

41274 (*)

24.10.74

Palplans,e din oțel s,i profilate deschise din oțel sudate

41252

24.10.75

Materiale de construcție pentru liniile de cale ferată, din oțel

41253

24.10.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a fierului s,i a oțelului de
bază s,i a feroaliajelor

24.10.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a fierului s,i a oțelului de
bază s,i a feroaliajelor

24.2

Tuburi, țevi, profile cave s,i armăturile aferente, din oțel

88213 (*)
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24.20

Tuburi, țevi, profile cave s,i armăturile aferente, din oțel

24.20.1

Tuburi, țevi s,i profile cave, fără sudură sau lipire, din oțel

24.20.11

Tuburi s,i țevi, de tipul celor utilizate pentru conducte de petrol sau conducte de gaze,
fără sudură sau lipire, din oțel

41281

24.20.12

Coloane de tubaj, tubaje s,i țevi de foraj de tipul utilizat la forare pentru extracția de petrol
sau gaze naturale, fără sudură sau lipire, din oțel

41282

24.20.13

Alte tuburi s,i țevi cu secțiune circulară, din oțel

41283

24.20.14

Tuburi s,i țevi, cu altă secțiune decât cea circulară, s,i profile cave, din oțel

41284

24.20.2

Tuburi s,i țevi sudate, din oțel, cu secțiune circulară, cu un diametru extern > 406,4 mm

24.20.21

Tuburi s,i țevi, sudate, cu un diametru extern > 406,4 mm, de tipul celor utilizate pentru
conducte de petrol sau conducte de gaze

41285 (*)

24.20.22

Coloane de tubaj s,i tubaje de oțel, sudate, cu un diametru extern > 406,4 mm, de tipul
utilizat la forare pentru extracția de petrol sau gaze naturale

41286 (*)

24.20.23

Alte tuburi s,i țevi, din oțel, sudate, cu secțiune circulară, cu un diametru extern
> 406,4 mm

41287 (*)

24.20.24

Alte tuburi s,i țevi de oțel, cu secțiune circulară, sudate, nituite sau închise în mod similar,
cu un diametru extern > 406,4 mm

41289 (*)

24.20.3

Tuburi s,i țevi, cu un diametru extern ≤ 406,4 mm, sudate, din oțel

24.20.31

Tuburi s,i țevi, cu un diametru extern ≤ 406,4 mm, de tipul celor utilizate pentru
conducte de petrol sau conducte de gaze

41285 (*)

24.20.32

Coloane de tubaj s,i tubaje de oțel, sudate, cu un diametru extern ≤ 406,4 mm, de tipul
utilizat la forare pentru extracția de petrol sau gaze naturale

41286 (*)

24.20.33

Alte tuburi s,i țevi, din oțel, cu secțiune circulară, sudate, cu un diametru extern
≤ 406,4 mm

41287 (*)

24.20.34

Tuburi s,i țevi sudate, din oțel, cu altă secțiune decât cea circulară, cu un diametru extern
≤ 406,4 mm

41288

24.20.35

Alte tuburi s,i țevi din oțel, sudate, nituite sau închise în mod similar, cu un diametru
extern ≤ 406,4 mm

41289 (*)

24.20.4

Fitinguri pentru tuburi sau țevi, din oțel, dar nu turnat

24.20.40

Fitinguri pentru tuburi sau țevi, din oțel, dar nu turnat

24.20.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a tuburilor, a țevilor, a
profilelor cave s,i a armăturilor aferente, din oțel

24.20.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a tuburilor, a țevilor, a
profilelor cave s,i a armăturilor aferente, din oțel

24.3

Alte produse rezultate din prima prelucrare a oțelurilor

24.31

Țevi trase la rece

24.31.1

Bare trase la rece s,i profile pline din oțel nealiat

24.31.10

Bare trase la rece s,i profile pline din oțel nealiat

24.31.2

Bare trefilate la rece s,i profile pline din oțel aliat, dar nu din oțel inoxidabil

24.31.20

Bare trefilate la rece s,i profile pline din oțel aliat, dar nu din oțel inoxidabil

24.31.3

Bare trase la rece s,i profile pline din oțel inoxidabil

24.31.30

Bare trase la rece s,i profile pline din oțel inoxidabil

41293

88213 (*)

41261

41264 (*)
41271 (*)
41272 (*)
41274 (*)

41244 (*)
41264 (*)
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24.31.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a barelor trase la rece

24.31.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a barelor trase la rece

24.32

Benzi înguste laminate la rece

24.32.1

Produse plate din oțel laminate la rece, fără acoperire, cu o lățime < 600 mm

24.32.10

Produse plate din oțel laminate la rece, fără acoperire, cu o lățime < 600 mm

24.32.2

Produse plate din oțel laminate la rece, protejate, placate sau acoperite, cu o lățime
< 600 mm

24.32.20

Produse plate din oțel laminate la rece, protejate, placate sau acoperite, cu o lățime
< 600 mm

24.32.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a benzilor înguste laminate la rece

24.32.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a benzilor înguste laminate la rece

24.33

Produse obținute la rece sau pliate

24.33.1

Profile deschise obținute la rece sau pliate

24.33.11

Profile deschise obținute la rece sau pliate, din oțeluri nealiate

41262 (*)

24.33.12

Profile deschise obținute la rece sau pliate, din oțeluri inoxidabile

41274 (*)

24.33.2

Table striate din oțeluri nealiate

24.33.20

Table striate din oțeluri nealiate

24.33.3

Panouri duble din foaie de oțel acoperită

24.33.30

Panouri duble din foaie de oțel acoperită

24.33.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a produselor obținute
la rece sau pliate

24.33.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a produselor obținute
la rece sau pliate

24.34

Fire trase la rece

24.34.1

Fire trase la rece

24.34.11

Fire trase la rece din oțeluri nealiate

41263

24.34.12

Fire trase la rece din oțeluri inoxidabile

41265 (*)

24.34.13

Fire trase la rece din alte oțeluri aliate

41265 (*)

24.34.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a firelor trase la rece

24.34.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a firelor trase la rece

24.4

Metale prețioase s,i alte metale neferoase de bază

24.41

Metale prețioase

24.41.1

Argint, neprelucrat sau în forme semiprelucrate sau sub formă de pulbere

24.41.10

Argint, neprelucrat sau în forme semiprelucrate sau sub formă de pulbere

24.41.2

Aur, neprelucrat sau în forme semiprelucrate sau sub formă de pulbere

24.41.20

Aur, neprelucrat sau în forme semiprelucrate sau sub formă de pulbere

24.41.3

Platină, neprelucrată sau în forme semiprelucrate sau sub formă de pulbere

24.41.30

Platină, neprelucrată sau în forme semiprelucrate sau sub formă de pulbere

24.41.4

Metale comune sau argint, placate cu aur, doar semiprelucrate

88213 (*)

41222
41224

41231 (*)

88213 (*)

41262 (*)

42190 (*)

88213 (*)

88213 (*)

41310

41320

41330
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24.41.40

Metale comune sau argint, placate cu aur, doar semiprelucrate

41340

24.41.5

Metale comune placate cu argint s,i metale comune, argint sau aur placate cu platină, doar
semiprelucrate

24.41.50

Metale comune placate cu argint s,i metale comune, argint sau aur placate cu platină, doar
semiprelucrate

24.41.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a metalelor prețioase

24.41.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a metalelor prețioase

24.42

Aluminiu

24.42.1

Aluminiu, neprelucrat; oxid de aluminiu

24.42.11

Aluminiu, neprelucrat

41431

24.42.12

Oxid de aluminiu, exclusiv corindonul artificial

41432

24.42.2

Produse semifinite din aluminiu sau aliaje de aluminiu

24.42.21

Pulberi s,i fulgi (paiete) de aluminiu

41531

24.42.22

Bare, tije s,i profile din aluminiu

41532

24.42.23

Fire din aluminiu

41533

24.42.24

Plăci, foi s,i benzi din aluminiu, cu grosimi > 0,2 mm

41534

24.42.25

Folie din aluminiu, cu o grosime ≤ 0,2 mm

41535

24.42.26

Tuburi, țevi s,i armături pentru tuburi sau țevi, din aluminiu

41536

24.42.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a aluminiului

24.42.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a aluminiului

24.43

Plumb, zinc s,i staniu

24.43.1

Plumb, zinc s,i staniu, neprelucrate

24.43.11

Plumb, neprelucrat

41441

24.43.12

Zinc, neprelucrat

41442

24.43.13

Staniu, neprelucrat

41443

24.43.2

Produse semifinisate din plumb, zinc s,i staniu sau din aliajele acestora

24.43.21

Plăci, foi, benzi s,i folie din plumb; pulbere s,i fulgi din plumb

41542

24.43.22

Praf, pulberi s,i fulgi din zinc

41544

24.43.23

Bare, tije, profile s,i sârmă din zinc; plăci, foi, benzi s,i folii din zinc

41545

24.43.24

Bare, tije, profile s,i sârmă din staniu

41547

24.43.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a plumbului, a zincului
s,i a staniului

24.43.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a plumbului, a zincului
s,i a staniului

24.44

Cupru

24.44.1

Cupru, neprelucrat; mate de cupru; cupru de cimentare (precipitat de cupru)

24.44.11

Mată de cupru; cupru de cimentare

41411

24.44.12

Cupru nerafinat; anozi din cupru pentru rafinare electrolitică

41412

24.44.13

Cupru rafinat s,i aliaje de cupru, neprelucrate; aliaje de bază din cupru

41413

24.44.2

Produse semifinisate din cupru sau aliaje de cupru

41350

88213 (*)

88213 (*)

88213 (*)
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24.44.21

Pulberi s,i fulgi de cupru

41511

24.44.22

Bare, tije s,i profile din cupru

41512

24.44.23

Fire din cupru

41513

24.44.24

Plăci, foi s,i benzi din cupru, cu grosimi > 0,15 mm

41514

24.44.25

Folie din cupru, cu o grosime ≤ 0,15 mm

41515

24.44.26

Tuburi, țevi s,i armături pentru tuburi s,i țevi, din cupru

41516

24.44.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a cuprului

24.44.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a cuprului

24.45

Alte metale neferoase

24.45.1

Nichel, neprelucrat; produse intermediare rezultate din metalurgia nichelului

24.45.11

Nichel, neprelucrat

41422

24.45.12

Mate de nichel, produs,i sinterizați din oxid de nichel s,i alte produse intermediare
rezultate din metalurgia nichelului

41421

24.45.2

Produse semifinite din nichel s,i aliaje de nichel

24.45.21

Pulberi s,i fulgi de nichel

41521

24.45.22

Bare, tije, profile s,i fire din nichel

41522

24.45.23

Plăci, foi, benzi s,i folii din nichel

41523

24.45.24

Tuburi, țevi s,i armături pentru tuburi s,i țevi, din nichel

41524

24.45.3

Alte metale neferoase s,i articole din acestea; materiale metalo-ceramice; cenus,ă s,i
reziduuri conținând metale sau compus,i metalici

24.45.30

Alte metale neferoase s,i articole produse din acestea; materiale metalo-ceramice; cenus,ă
s,i reziduuri conținând metale sau compus,i metalici

24.45.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a altor metale neferoase

24.45.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a altor metale neferoase

24.46

Combustibil nuclear procesat

24.46.1

Uraniu natural s,i compus,ii acestuia; aliaje, dispersii (inclusiv metalo-ceramice), produse
s,i amestecuri ceramice care conțin uraniu natural sau compus,i de uraniu natural

24.46.10

Uraniu natural s,i compus,ii acestuia; aliaje, dispersii (inclusiv metalo-ceramice), produse
s,i amestecuri ceramice care conțin uraniu natural sau compus,i de uraniu natural

24.46.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a combustibilului
nuclear procesat

24.46.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a combustibilului
nuclear procesat

24.5

Servicii de turnătorie pentru metale

24.51

Servicii de turnătorie pentru fier

24.51.1

Servicii de turnătorie pentru fontă

24.51.11

Servicii de turnătorie pentru fontă maleabilă

89310 (*)

24.51.12

Servicii de turnătorie pentru fontă cu grafit sferoidal

89310 (*)

24.51.13

Servicii de turnătorie pentru fontă cenus,ie

89310 (*)

24.51.2

Tuburi, țevi s,i profile cave din fontă

24.51.20

Tuburi, țevi s,i profile cave din fontă

88213 (*)

41601
41602
41603
41604

88213 (*)

33610

88152 (*)

41291 (*)
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24.51.3

Fitinguri pentru tuburi sau țevi, din fontă

24.51.30

Fitinguri pentru tuburi sau țevi, din fontă

24.51.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de turnare a fierului

24.51.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de turnare a fierului

24.52

Servicii de turnătorie pentru oțel

24.52.1

Servicii de turnătorie pentru oțel

24.52.10

Servicii de turnătorie pentru oțel

24.52.2

Tuburi s,i țevi din oțel turnat prin centrifugare

24.52.20

Tuburi s,i țevi din oțel turnat prin centrifugare

24.52.3

Fitinguri pentru tuburi sau țevi, din oțel turnat

24.52.30

Fitinguri pentru tuburi sau țevi, din oțel turnat

24.53

Servicii de turnătorie pentru metale us,oare

24.53.1

Servicii de turnătorie pentru metale us,oare

24.53.10

Servicii de turnătorie pentru metale us,oare

24.54

Servicii de turnătorie pentru metale neferoase

24.54.1

Servicii de turnătorie pentru metale neferoase

24.54.10

Servicii de turnătorie pentru metale neferoase

25

Produse ale prelucrării metalelor, cu excepția mas,inilor s,i echipamentelor

25.1

Produse metalice pentru construcții

25.11

Structuri metalice s,i elemente de construcții

25.11.1

Clădiri prefabricate din metal

25.11.10

Clădiri prefabricate din metal

25.11.2

Produse structurale din metal pentru construcții s,i părți ale acestora

25.11.21

Poduri s,i secțiuni de poduri din fier sau oțel

42110 (*)

25.11.22

Turnuri s,i piloni din fier sau oțel

42110 (*)

25.11.23

Alte structuri s,i elemente de construcții, plăci, tije, bare cornier, cofraje s,i alte articole
asemănătoare din fier, oțel sau aluminiu

42190 (*)

25.11.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a structurilor metalice
s,i a elementelor de construcții

25.11.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a structurilor metalice
s,i a elementelor de construcții

25.12

Us,i s,i ferestre metalice

25.12.1

Us,i, ferestre, ramele acestora s,i pragurile de us,ă, din metal

25.12.10

Us,i, ferestre, ramele acestora s,i pragurile de us,ă, din metal

25.12.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a us,ilor s,i a ferestrelor
metalice

25.12.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a us,ilor s,i a ferestrelor
metalice

25.2

Cisterne, rezervoare s,i containere din metal

25.21

Radiatoare s,i cazane pentru încălzire centrală

25.21.1

Radiatoare s,i cazane pentru încălzire centrală

25.21.11

Radiatoare pentru încălzire centrală, neîncălzite electric, din fier sau oțel

41292 (*)

89310 (*)

89310 (*)

41291 (*)

41292 (*)

89310 (*)

89310 (*)

38702

88219 (*)

42120

88219 (*)

44823
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25.21.12

Cazane pentru încălzire centrală, pentru producerea de apă fierbinte sau de abur la joasă
presiune

44825

25.21.13

Componente pentru cazane pentru încălzire centrală

44833

25.21.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a radiatoarelor s,i
cazanelor pentru încălzire centrală

25.21.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a radiatoarelor s,i
cazanelor pentru încălzire centrală

25.29

Alte cisterne, rezervoare s,i containere din metal

25.29.1

Alte cisterne, rezervoare s,i containere din metal

25.29.11

Rezervoare, cisterne, cuve s,i alte containere similare (altele decât cele pentru gaz
comprimat sau lichefiat), din fier, oțel sau aluminiu, cu o capacitate > 300 de litri, fără
echipamente mecanice sau termice)

42210

25.29.12

Containere din metal pentru gaz comprimat sau lichefiat

42220

25.29.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a cisternelor,
rezervoarelor s,i containerelor din metal

25.29.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a cisternelor,
rezervoarelor s,i containerelor din metal

25.3

Generatoare de abur, cu excepția cazanelor de apă caldă pentru încălzirea centrală

25.30

Generatoare de abur, cu excepția cazanelor de apă caldă pentru încălzirea centrală

25.30.1

Generatoare de abur s,i părți ale acestora

25.30.11

Cazane generatoare de abur sau alte tipuri de vapori; cazane de apă supraîncălzită

42320

25.30.12

Instalații auxiliare pentru cazane; condensatoare pentru mas,ini cu abur

42330

25.30.13

Piese pentru generatoarele de abur

42342

25.30.2

Reactoare nucleare s,i părți ale acestora

25.30.21

Reactoare nucleare, cu excepția separatorilor de izotopi

42310

25.30.22

Părți ale reactoarelor nucleare, cu excepția separatorilor de izotopi

42341

25.30.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a generatoarelor de abur,
cu excepția cazanelor pentru încălzirea centrală

25.30.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a generatoarelor de abur,
cu excepția cazanelor pentru încălzirea centrală

25.4

Arme s,i muniții

25.40

Arme s,i muniții

25.40.1

Arme s,i muniții s,i părți alte acestora

25.40.11

Arme militare, altele decât revolvere, pistoale s,i alte arme asemănătoare

44720

25.40.12

Revolvere, pistoale, arme de foc nemilitare s,i dispozitive similare

44730

25.40.13

Bombe, proiectile s,i muniții de război similare cartus,e, alte muniții s,i proiectile s,i părți
ale acestora

44740

25.40.14

Părți de arme militare s,i alte arme

44760

25.40.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a armelor s,i munițiilor

25.40.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a armelor s,i munițiilor

25.5

Servicii de forjare, presare, matrițare s,i profilare prin laminare a metalelor; metalurgia
pulberilor

25.50

Servicii de forjare, presare, matrițare s,i profilare prin laminare a metalelor; metalurgia
pulberilor

88219 (*)

88219 (*)

88219 (*)

88214
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25.50.1

Servicii de forjare, presare, matrițare s,i profilare prin laminare a metalelor

25.50.11

Servicii de forjare a metalelor

89320 (*)

25.50.12

Servicii de matrițare a metalelor

89320 (*)

25.50.13

Alte servicii de profilare prin laminare a metalelor

89320 (*)

25.50.2

Metalurgia pulberilor

25.50.20

Metalurgia pulberilor

25.6

Servicii de tratare s,i acoperire a metalelor; prelucrare

25.61

Servicii de tratare s,i acoperire a metalelor

25.61.1

Servicii de acoperire a metalelor

25.61.11

Servicii de acoperire metalică a metalelor

88211 (*)

25.61.12

Servicii de acoperire nemetalică a metalelor

88211 (*)

25.61.2

Alte servicii de tratare a metalelor

25.61.21

Servicii de tratare la cald a metalelor, altele decât acoperirea metalică a metalelor

88211 (*)

25.61.22

Alte servicii de tratare a suprafețelor metalelor

88211 (*)

25.62

Servicii de prelucrare

25.62.1

Servicii de strunjire a pieselor metalice

25.62.10

Servicii de strunjire a pieselor metalice

25.62.2

Alte servicii de prelucrare

25.62.20

Alte servicii de prelucrare

25.7

Tacâmuri, unelte s,i articole de feronerie

25.71

Tacâmuri

25.71.1

Tacâmuri

25.71.11

Cuțite (cu excepția celor pentru utilaje), foarfece s,i lame pentru acestea

42913

25.71.12

Brice s,i lame de ras, inclusiv lame neascuțite în benzi

42914

25.71.13

Alte tacâmuri; seturi s,i instrumente pentru manichiură s,i pedichiură

42915

25.71.14

Linguri, furculițe, polonice, linguri de spumuit, palete de tort, cuțite de pes,te, cuțite de
unt, cles,ti de zahăr s,i alte articole similare pentru bucătărie sau pentru servit la masă

42916

25.71.15

Săbii, spade, baionete, lănci s,i alte arme albe, s,i părți ale acestora

44750

25.71.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a tacâmurilor

25.71.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a tacâmurilor

25.72

Broas,te s,i balamale

25.72.1

Broas,te s,i balamale

25.72.11

Lacăte, broas,te utilizate pentru autovehicule s,i broas,te utilizate pentru mobilier, din
metale comune

42992 (*)

25.72.12

Alte tipuri de broas,te, din metale comune

42992 (*)

25.72.13

Încheietoare s,i monturi-încheietoare prevăzute cu încuietori; părți

42992 (*)

25.72.14

Balamale, dispozitive de montare, accesorii s,i articole similare, pentru autovehicule, us,i,
ferestre, mobilier s,i altele asemenea, din metale comune

42992 (*)

89320 (*)

88212

88213 (*)

88219 (*)
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25.72.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a broas,telor s,i a
balamalelor

25.72.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a broas,telor s,i a
balamalelor

25.73

Unelte

25.73.1

Unelte manuale de tipul celor utilizate în agricultură, horticultură s,i silvicultură

25.73.10

Unelte manuale de tipul celor utilizate în agricultură, horticultură s,i silvicultură

25.73.2

Fierăstraie manuale; lame pentru fierăstraie de orice tip

25.73.20

Fierăstraie manuale; lame pentru fierăstraie de orice tip

25.73.3

Alte unelte manuale

25.73.30

Alte unelte manuale

25.73.4

Unelte interschimbabile pentru unelte manuale, acționate electric sau nu, sau pentru
mas,ini-unelte

25.73.40

Unelte interschimbabile pentru unelte manuale, acționate electric sau nu, sau pentru
mas,ini-unelte

25.73.5

Forme; rame pentru forme de turnătorie; baze de formare; modele de formare

25.73.50

Forme; rame pentru forme de turnătorie; plăci de bază pentru forme; modele pentru
forme

25.73.6

Alte unelte

25.73.60

Alte unelte

25.73.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a uneltelor

25.73.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a uneltelor

25.9

Alte produse metalice prefabricate

25.91

Canistre din oțel s,i alte containere asemănătoare

25.91.1

Canistre din oțel s,i alte containere asemănătoare

25.91.11

Cisterne, butoaie, canistre, bidoane, cutii s,i containere asemănătoare, pentru orice
material (cu excepția gazelor), din fier sau oțel, cu capacitate ≥ 50 l, dar ≤ 300 l, fără
dispozitive mecanice sau termice

42931 (*)

25.91.12

Cisterne, butoaie, canistre, bidoane, cutii s,i containere asemănătoare, pentru orice
material (cu excepția gazelor), din fier sau oțel, cu capacitate < 50 l, fără dispozitive
mecanice sau termice

42931 (*)

25.91.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a canistrelor din oțel s,i
a recipientelor similare

25.91.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a canistrelor din oțel s,i
a recipientelor similare

25.92

Ambalarea metalelor us,oare

25.92.1

Ambalarea metalelor us,oare

25.92.11

Bidoane din fier sau oțel, care se închid prin sudare sau prin sertizare, cu o capacitate
< 50 l

42931 (*)

25.92.12

Butoaie din aluminiu, butoaie, canistre s,i containere similare, pentru orice material
(cu excepția gazelor), de o capacitate ≤ 300 l

42931 (*)

25.92.13

Dopuri cu coroană s,i bus,oane, capace s,i capsule, din metale comune

42932

25.92.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a ambalării metalelor
us,oare

25.92.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a ambalării metalelor
us,oare

88219 (*)

42921 (*)

42921 (*)

42921 (*)

42922 (*)

44916

42922 (*)

88219 (*)

89200

88219 (*)
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25.93

Articole din sârmă, lanțuri s,i arcuri

25.93.1

Articole din sârmă, lanțuri s,i arcuri

25.93.11

Toroane, cabluri, benzi împletite, odgoane s,i articole similare, din fier sau oțel, neizolate
electric

42941

25.93.12

Sârmă ghimpată, din fier sau oțel; toroane, cabluri, benzi împletite s,i articole similare,
din cupru sau aluminiu, neizolate electric

42942
42946

25.93.13

Pânze metalice, grilaje, plase s,i zăbrele din sârmă de fier, oțel sau cupru; metal expandat, din fier, oțel sau cupru

42943

25.93.14

Cuie, ținte, pioneze, capse s,i articole asemănătoare

42944 (*)

25.93.15

Sârmă, tije, tuburi, plăci, electrozi, acoperite sau umplute cu decapanți sau cu fondanți

42950

25.93.16

Arcuri s,i foi de tablă pentru arcuri, din fier sau oțel; arcuri din cupru

42945

25.93.17

Lanțuri (cu excepția lanțurilor cu zale articulate) s,i părți ale acestora

42991

25.93.18

Ace de cusut, ace de tricotat, andrele, cros,ete, ace de brodat s,i articole similare pentru
folosire manuală, din fier sau din oțel; ace de siguranță s,i alte ace din fier sau din oțel,
nedenumite s,i care nu sunt menționate în altă parte

42997 (*)

25.93.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a produselor din sârmă,
a lanțurilor s,i a arcurilor

25.93.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a produselor din sârmă,
a lanțurilor s,i a arcurilor

25.94

Cleme, produse pentru mas,ini de filetat

25.94.1

Cleme, produse pentru mas,ini de filetat

25.94.11

Cleme filetate, din fier sau oțel, n.c.a.

42944 (*)

25.94.12

Cleme nefiletate, din fier sau oțel, n.c.a.

42944 (*)

25.94.13

Cleme nefiletate s,i filetate, din cupru

42944 (*)

25.94.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a clemelor s,i a produselor pentru mas,ini de filetat

25.94.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a clemelor s,i a produselor pentru mas,ini de filetat

25.99

Alte produse metalice prelucrate n.c.a.

25.99.1

Articole metalice pentru baie s,i bucătărie

25.99.11

Chiuvete, lavoare, căzi de baie s,i articole similare pentru utilizări sanitare sau igienice s,i
părți ale acestora, din fier, oțel, cupru sau aluminiu

42911

25.99.12

Articole pentru masă, pentru bucătărie sau articole gospodăres,ti s,i părți ale acestora, din
fier, oțel, cupru sau aluminiu

42912

25.99.2

Alte articole din metale comune

25.99.21

Case de bani, us,i blindate s,i compartimente pentru camere blindate, cufere s,i casete de
siguranță s,i articole similare, din metale comune

42993

25.99.22

Cutii de clasat, suporturi pentru hârtii, penare, ports,tampile s,i materiale s,i furnituri similare pentru birou, din metale comune, altele decât mobilierul de birou

42994

25.99.23

Mecanisme pentru legarea foilor volante sau pentru clasoare, cleme s,i agrafe pentru
hârtii, s,i obiecte similare de birou s,i capse în benzi din metale comune

42995

25.99.24

Statuete s,i alte ornamente s,i rame pentru fotografii, picturi sau alte rame similare s,i
oglinzi, din metale comune

42996

88219 (*)

88219 (*)
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25.99.25

Încheietori, monturi-încheietori, catarame, catarame-încheietori, agrafe, copci, capse s,i
articole similare, din metale comune, pentru îmbrăcăminte, pentru încălțăminte, pentru
prelate, pentru marochinărie sau pentru orice confecții sau echipamente; nituri tubulare
sau cu tija bifurcată, din metale comune; mărgele s,i paiete din metale comune

42997 (*)

25.99.26

Elice pentru nave s,i paletele acestora

42998

25.99.29

Alte articole din metale comune n.c.a.

42999
46931

25.99.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a altor produse metalice industriale n.c.a.

25.99.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a altor produse metalice industriale n.c.a.

26

Produse informatice, electronice s,i optice

26.1

Componente electronice s,i plans,e

26.11

Componente electronice

26.11.1

Lămpi, tuburi s,i valve electronice cu catod cald, cu catod rece sau cu fotocatod, inclusiv
tuburi catodice

26.11.11

Tuburi catodice pentru receptoare de televiziune; tuburi pentru camere de televiziune;
alte tuburi catodice

47140 (*)

26.11.12

Magnetroane, clistroane, tuburi cu microunde s,i alte tuburi cu supape electronice

47140 (*)

26.11.2

Diode s,i tranzistoare

26.11.21

Diode; tranzistoare; tiristoare, diace s,i triace

47150 (*)

26.11.22

Dispozitive semiconductoare; diode luminiscente; cristale piezoelectrice montate; părți
ale acestora

47150 (*)

26.11.3

Circuite electronice integrate

26.11.30

Circuite electronice integrate

26.11.4

Părți de valve s,i tuburi electronice s,i alte componente electronice n.c.a.

26.11.40

Părți de valve s,i tuburi electronice s,i alte componente electronice n.c.a.

26.11.9

Servicii legate de fabricația circuitelor electronice integrate; operații subcontractate care
fac parte din procesul de fabricație a componentelor electronice

26.11.91

Servicii legate de producerea circuitelor electronice integrate

88233 (*)

26.11.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a componentelor electronice

88233 (*)

26.12

Plăci electronice

26.12.1

Circuite imprimate ameliorate prin inductanță

26.12.10

Circuite imprimate ameliorate prin inductanță

26.12.2

Cartele audio, video s,i de rețea s,i alte cartele similare pentru mas,inile automate de prelucrare a datelor

26.12.20

Cartele audio, video s,i de rețea s,i alte cartele similare pentru mas,inile automate de prelucrare a datelor

26.12.3

Cartele inteligente

26.12.30

Cartele inteligente

26.12.9

Servicii legate de imprimarea circuitelor; operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a plăcilor electronice

26.12.91

Servicii legate de imprimarea circuitelor

88233 (*)

26.12.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a plăcilor electronice

88233 (*)

26.2

Calculatoare s,i echipamente periferice

88219 (*)

47160

47173

47130

45281
45282

47920
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26.20

Calculatoare s,i echipamente periferice

26.20.1

Aparatură de calcul s,i părți s,i accesorii ale acesteia

26.20.11

Mas,ini automate de prelucrare a datelor, portabile, de o greutate ≤ 10 kg, cum ar fi
calculatoarele portabile; PDA-uri (asistenți personali digitali) s,i calculatoare similare

45221
45222

26.20.12

Terminale de plăți electronice, ATM-uri s,i mas,ini similare care pot fi conectate la o
mas,ină sau rețea de procesare a datelor

45142

26.20.13

Mas,ini automate de prelucrare a datelor, având în acelas,i corp cel puțin o unitate centrală de prelucrare s,i o unitate de intrare s,i una de ies,ire, combinate sau nu

45230

26.20.14

Mas,ini automate digitale de prelucrare a datelor ce se prezintă sub formă de sisteme

45240

26.20.15

Alte mas,ini automate digitale de prelucrare a datelor, care conțin sau nu în acelas,i corp
unul sau două dintre următoarele tipuri de unități: unități de stocare, unități de intrare,
unități de ies,ire

45250

26.20.16

Unități de intrare sau de ies,ire, care conțin sau nu unități de stocare în acelas,i corp

45261
45262
45263
45264
45265
45269

26.20.17

Monitoare s,i proiectoare, utilizate în principal într-un sistem automat de prelucrare a
datelor

47315

26.20.18

Unități care îndeplinesc două sau mai multe dintre funcțiile următoare: imprimare, scanare, copiere, fax

45266

26.20.2

Unități de stocare s,i alte dispozitive de stocare

26.20.21

Unități de stocare

45271
45272

26.20.22

Dispozitive de stocare solide nevolatile

47550

26.20.3

Alte unități ale mas,inilor automate de prelucrare a datelor n.c.a.

26.20.30

Alte unități ale mas,inilor automate de prelucrare a datelor

26.20.4

Părți s,i accesorii ale mas,inilor de calculat

26.20.40

Părți s,i accesorii ale mas,inilor de calculat

26.20.9

Servicii de producție a calculatoarelor s,i a echipamentelor periferice; operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a calculatoarelor s,i a echipamentelor
periferice

26.20.91

Servicii de producție a calculatoarelor s,i a echipamentelor periferice

88231 (*)

26.20.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a calculatoarelor s,i a
echipamentelor periferice

88231 (*)

26.3

Echipament utilizat în domeniul comunicațiilor

26.30

Echipament utilizat în domeniul comunicațiilor

26.30.1

Aparate de emisie pentru radiodifuziune sau televiziune; camere de televiziune

26.30.11

Aparate de emisie care încorporează un aparat de recepție

47211

26.30.12

Aparate de emisie care nu încorporează un aparat de recepție

47212

26.30.13

Camere de televiziune

47213

26.30.2

Aparatură electrică pentru telefonie sau telegrafie prin fir; videofoane

45289

45290
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26.30.21

Aparate telefonice pentru beneficiari, pentru telefonie prin fir, cu receptor, fără fir

47221

26.30.22

Telefoane pentru rețeaua de telefonie mobilă s,i pentru alte rețele fără fir

47222

26.30.23

Alte aparate telefonice s,i aparate pentru transmisia sau recepția vocii, a imaginii sau a
altor date, inclusiv aparatele pentru comunicație, în rețele cu sau fără fir (cum ar fi o rețea
locală sau o rețea de mare suprafață)

47223 (*)

26.30.3

Părți de aparatură electrică telegrafică sau telefonică

26.30.30

Părți de aparatură electrică telegrafică sau telefonică

26.30.4

Antene s,i reflectoare de antene de toate tipurile; părți ale acestora; părți ale aparatelor
de emisie pentru radiodifuziune s,i televiziune s,i camere de televiziune

26.30.40

Antene s,i reflectoare de antene de toate tipurile; părți ale acestora; părți ale aparatelor
de emisie pentru radiodifuziune s,i televiziune s,i camere de televiziune

26.30.5

Sisteme antifurt sau de avertizare împotriva incendiilor s,i aparate similare

26.30.50

Sisteme antifurt sau de avertizare împotriva incendiilor s,i aparate similare

26.30.6

Părți ale sistemelor antifurt sau de avertizare împotriva incendiilor s,i aparate similare

26.30.60

Părți ale sistemelor antifurt sau de avertizare împotriva incendiilor s,i aparate similare

26.30.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a echipamentelor
utilizate în comunicații

26.30.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a echipamentelor
utilizate în comunicații

26.4

Bunuri electronice de consum

26.40

Bunuri electronice de consum

26.40.1

Receptoare radio

26.40.11

Receptoare radio (cu excepția celor pentru autoturisme), capabile să funcționeze fără
sursă externă de alimentare

47311

26.40.12

Receptoare radio, care nu sunt capabile să funcționeze fără sursă externă de alimentare

47312

26.40.2

Receptoare de televiziune, combinate sau nu cu receptoare radio sau aparate de
înregistrare sau reproducere a sunetului s,i imaginii

26.40.20

Receptoare de televiziune, combinate sau nu cu receptoare radio sau aparate de
înregistrare sau reproducere a sunetului s,i imaginii

26.40.3

Aparate de înregistrare sau reproducere a sunetului s,i imaginii

26.40.31

Picupuri, electrofoane, casetofoane s,i alte aparate de reproducere a sunetului

47321 (*)

26.40.32

Magnetofoane s,i alte aparate de înregistrare a sunetului

47321 (*)

26.40.33

Camere video cu înregistrare s,i alte echipamente de înregistrare sau reproducere video

47214
47323

26.40.34

Monitoare s,i proiectoare, utilizate în principal într-un sistem automat de prelucrare a
datelor

47314

26.40.4

Microfoane, difuzoare, aparate de recepție pentru radiotelefonie sau telegrafie

26.40.41

Microfoane s,i suporturile lor

47331 (*)

26.40.42

Difuzoare; căs,ti de ascultare s,i seturi combinate difuzor/microfon

47331 (*)

26.40.43

Amplificatoare electrice de audiofrecvență; seturi electrice de amplificare a sunetului

47331 (*)

26.40.44

Aparate de recepție pentru radiotelefonie sau radiotelegrafie n.c.a.

47223 (*)

47401

47403 (*)

46921

46960 (*)

88234 (*)

47313
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26.40.5

Componente de echipament de sunet s,i video

26.40.51

Părți s,i accesorii pentru echipamente de sunet s,i video

47402

26.40.52

Părți de receptoare s,i emițătoare radio

47403 (*)

26.40.6

Console de jocuri video (utilizate cu receptoare de televiziune sau cu ecran inclus) s,i alte
jocuri de abilitate sau noroc cu afis,are electronică

26.40.60

Console de jocuri video (utilizate cu receptoare TV sau cu ecran inclus) s,i alte jocuri de
abilitate sau noroc cu afis,are electronică

26.40.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a bunurilor electronice
de consum

26.40.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a bunurilor electronice
de consum

26.5

Echipament de măsurare, verificare s,i navigație; ceasuri

26.51

Echipament de măsurare, verificare s,i navigație

26.51.1

Instrumente s,i dispozitive meteorologice, geofizice s,i de navigație s,i instrumente s,i
dispozitive similare

26.51.11

Busole pentru calcularea direcției; alte instrumente s,i dispozitive de navigație

48211

26.51.12

Telemetre, teodolite s,i tahometre; alte instrumente s,i dispozitive de topometrie,
hidrografice, oceanografice, hidrologice, meteorologice sau geofizice

48212 (*)
48219

26.51.2

Aparate de radiodetecție s,i de radiosondaj (radar) s,i aparate de radionavigație

26.51.20

Aparate de radiodetecție s,i de radiosondaj (radar) s,i aparate de radionavigație

26.51.3

Balanțe de precizie; instrumente de desen, calcul, de măsurare a distanțelor s,i instrumente similare

26.51.31

Balanțe sensibile la o greutate de 5 cg sau mai puțin

48231

26.51.32

Plans,e s,i mas,ini de desen s,i alte instrumente de desenat, de marcat sau de calcul matematic

48232

26.51.33

Instrumente manuale pentru măsurarea lungimii (inclusiv micrometrele s,i s,ublerele)
n.c.a.

48233 (*)

26.51.4

Instrumente pentru măsurarea cantităților electrice sau a radiațiilor ionizante

26.51.41

Instrumente s,i aparatură pentru măsurarea s,i detectarea radiațiilor ionizante

48241

26.51.42

Osciloscoape s,i oscilografe catodice

48242

26.51.43

Instrumente pentru măsurarea mărimilor electrice fără dispozitiv de înregistrare

48243

26.51.44

Instrumente s,i aparatură pentru telecomunicații

48244

26.51.45

Instrumente s,i aparatură pentru măsurarea sau verificarea mărimilor electrice n.c.a.

48249

26.51.5

Instrumente pentru verificarea altor caracteristici fizice

26.51.51

Hidrometre, termometre, pirometre, barometre, higrometre s,i psihometre

48251

26.51.52

Instrumente pentru măsurarea sau verificarea debitului, a nivelului, a presiunii sau a altor
valori variabile ale lichidelor s,i ale gazelor

48252

26.51.53

Instrumente s,i aparate pentru analiza fizică sau chimică n.c.a.

48253

26.51.6

Alte instrumente s,i dispozitive de măsurare, încercare s,i verificare

26.51.61

Microscoape (cu excepția microscoapelor optice) s,i aparate de difracție

38580

88234 (*)

48220

48261
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26.51.62

Mas,ini s,i dispozitive pentru testarea proprietăților mecanice ale materialelor

48262

26.51.63

Contoare de apă, gaz s,i electricitate

48263

26.51.64

Contoare de producție s,i de turație, taximetre; indicatoare de viteză s,i tahometre;
stroboscoape

48264

26.51.65

Aparate pentru control s,i reglare automată s,i aparate hidraulice s,i pneumatice

48266

26.51.66

Instrumente, dispozitive s,i mas,ini de măsurare sau verificare n.c.a.

48269 (*)

26.51.7

Termostate, manostate s,i alte instrumente s,i aparate de reglare sau control

26.51.70

Termostate, manostate s,i alte instrumente s,i aparate de reglare sau control

26.51.8

Părți s,i accesorii pentru echipamentul de măsurare, verificare s,i navigație

26.51.81

Părți ale aparatelor de radiodetecție s,i de radiosondaj (radar) s,i ale aparatelor de
radionavigație

47403 (*)

26.51.82

Părți s,i accesorii pentru bunurile de la 26.51.12, 26.51.32, 26.51.33, 26.51.4 s,i 26.51.5;
microtoame; părți n.c.a.

48281

26.51.83

Părți s,i accesorii pentru microscoape (alte decât cele optice) s,i pentru aparate de difracție

48282

26.51.84

Părți s,i accesorii pentru bunurile de la 26.51.63 s,i 26.51.64

48283

26.51.85

Părți s,i accesorii ale instrumentelor s,i ale aparatelor de la 26.51.65, 26.51.66 s,i 26.51.70

48284

26.51.86

Părți s,i accesorii ale instrumentelor s,i ale aparatelor de la 26.51.11 s,i 26.51.62

48285

26.51.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a echipamentului de
măsurare, testare s,i navigație

26.51.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a echipamentului de
măsurare, testare s,i navigație

26.52

Ceasuri

26.52.1

Ceasuri, cu excepția mecanismelor s,i a pieselor de schimb

26.52.11

Ceasuri de mână, ceasuri de buzunar, cu carcase din metale prețioase sau cu carcase
placate cu metale prețioase

48410 (*)

26.52.12

Alte ceasuri de mână, ceasuri de buzunar s,i alte ceasuri, inclusiv cronometre

48410 (*)

26.52.13

Ceasuri de bord s,i ceasuri asemănătoare, pentru vehicule

48420 (*)

26.52.14

Ceasuri des,teptătoare s,i pendule mici cu mecanism de ceas; ceasuri des,teptătoare s,i
ceasuri de perete; alte ceasuri

48420 (*)

26.52.2

Mecanisme de ceasornicărie s,i părți componente

26.52.21

Mecanisme de ceasornicărie complete s,i asamblate

48440 (*)

26.52.22

Mecanisme de ceasornicărie complete s,i asamblate

48440 (*)

26.52.23

Mecanisme de ceasornicărie complete, neasamblate sau asamblate parțial; mecanisme de
ceas incomplete, asamblate

48440 (*)

26.52.24

Ebos,e pentru mecanisme de ceasornicărie

48440 (*)

26.52.25

Mecanisme de ceasornicărie complete, incomplete s,i brute, neasamblate

48440 (*)

26.52.26

Carcase de ceasuri de mână s,i de buzunar s,i părți ale acestora

48490 (*)

26.52.27

Alte componente pentru ceasuri de mână sau de buzunar

48490 (*)

26.52.28

Cronografe, contoare de timp; parcometre; întrerupătoare orare care permit declans,area
unui mecanism după un interval de timp prestabilit, prevăzut cu un mecanism de
ceasornic

48430

26.52.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a ceasurilor

26.52.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a ceasurilor

26.6

Echipamentul de iradiat, electromedical s,i electroterapeutic

48269 (*)

88235 (*)

88235 (*)
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26.60

Echipamentul de iradiat, electromedical s,i electroterapeutic

26.60.1

Echipamentul de iradiat, electromedical s,i electroterapeutic

26.60.11

Aparate cu raze X s,i aparate care utilizează raze alfa, beta sau gama

48110

26.60.12

Aparate de electrodiagnostic s,i tratament utilizate în medicină

48121

26.60.13

Aparate cu raze ultraviolete s,i infraros,ii, utilizate în scopuri medicale, chirurgicale,
stomatologice sau veterinare

48122

26.60.14

Stimulatoare cardiace; aparate auditive

48170 (*)

26.60.9

Servicii de producție a instrumentelor medicale; operații subcontractate care fac parte din
procesul de fabricație a echipamentului de iradiat, electromedical s,i electroterapeutic

26.60.91

Servicii de producție a instrumentelor medicale

88235 (*)

26.60.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a echipamentului de
iradiat, electromedical s,i electroterapeutic

88235 (*)

26.7

Instrumente optice s,i echipament fotografic

26.70

Instrumente optice s,i echipament fotografic

26.70.1

Echipamente fotografice s,i părți ale acestora

26.70.11

Lentile de obiectiv pentru aparate de fotografiat, proiectoare sau aparate fotografice de
mărire sau reducere

48321

26.70.12

Aparate de fotografiat pentru pregătirea de plăci sau cilindri de tipărire; aparate de
fotografiat pentru înregistrarea documentelor pe microfilm, microfis,e s,i instrumente
similare

48322 (*)

26.70.13

Aparate fotografice digitale

47215

26.70.14

Aparate de fotografiat cu imprimare instantanee s,i alte aparate de fotografiat

48322 (*)

26.70.15

Aparate cinematografice

48322 (*)

26.70.16

Proiectoare cinematografice; proiectoare pentru diapozitive; alte proiectoare de imagine

48323

26.70.17

Flash-uri; aparate fotografice de mărit; aparatură pentru laboratoare fotografice;
negatoscoape, ecrane de proiecție

48324 (*)

26.70.18

Cititoare de microfilme, microfis,e sau alte forme microscopice

48330

26.70.19

Părți s,i accesorii pentru echipamente fotografice

48353

26.70.2

Alte instrumente optice s,i părți ale acestora

26.70.21

Foi s,i plăci de material polarizant; lentile, prisme, oglinzi s,i alte elemente optice (cu
excepția celor din sticlă neprelucrată optic), montate sau nu, altele decât cele pentru
aparate de fotografiat, proiectoare sau aparate fotografice de mărire sau reducere

48311 (*)

26.70.22

Binocluri, lunete s,i alte telescoape optice; alte instrumente astronomice; microscoape
optice

48314

26.70.23

Dispozitive cu cristale lichide; lasere, cu excepția diodelor laser; alte dispozitive s,i
instrumente optice n.c.a.

48315

26.70.24

Componente s,i accesorii pentru binocluri, lunete s,i alte telescoape optice; alte
instrumente astronomice; microscoape optice

48351

26.70.25

Componente s,i accesorii ale dispozitivelor cu cristale lichide, lasere (cu excepția diodelor
laser), alte dispozitive s,i instrumente optice n.c.a.

48354

26.70.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a instrumentelor optice
s,i a echipamentului fotografic

26.70.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a instrumentelor optice
s,i a echipamentului fotografic

26.8

Suporturi magnetice s,i optice

26.80

Suporturi magnetice s,i optice

26.80.1

Suporturi magnetice s,i optice

88235 (*)
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26.80.11

Suporturi magnetice, neînregistrate, cu excepția cartelelor prevăzute cu bandă magnetică

47530

26.80.12

Suporturi optice, neînregistrate

47540

26.80.13

Alte suporturi pentru înregistrare, inclusiv matrițele s,i formele galvanizate pentru
fabricarea discurilor

47590

26.80.14

Cartele prevăzute cu bandă magnetică

47910

26.80.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a instrumentelor
magnetice s,i optice

26.80.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a instrumentelor
magnetice s,i optice

27

Echipament electric

27.1

Motoare electrice, generatoare, transformatoare s,i aparatură de distribuție s,i control a
energiei electrice

27.11

Motoare, generatoare s,i transformatoare electrice

27.11.1

Motoare de o putere de maximum 37,5 W; alte motoare de curent continuu; generatoare
de curent continuu

27.11.10

Motoare de o putere de maximum 37,5 W; alte motoare de curent continuu; generatoare
de curent continuu

27.11.2

Motoare universale de curent continuu/alternativ de o putere de maximum 37,5 W; alte
motoare de curent alternativ; Generatoare (alternatoare) de curent alternativ

27.11.21

Motoare universale de curent continuu/alternativ de o putere de maximum 37,5 W

46112 (*)

27.11.22

Motoare de curent alternativ, monofazice

46112 (*)

27.11.23

Motoare de curent alternativ multifazice, de o putere de maximum 750 W

46112 (*)

27.11.24

Motoare de curent alternativ multifazice, cu o putere > 750 W dar ≤ 75 kW

46112 (*)

27.11.25

Motoare de curent alternativ multifazice, cu o putere > 75 kW

46112 (*)

27.11.26

Generatoare (alternatoare) de curent alternativ

46112 (*)

27.11.3

Grupuri electrogene s,i convertizoare rotative electrice

27.11.31

Grupuri electrogene cu motor cu piston cu aprindere prin compresie

46113 (*)

27.11.32

Grupuri electrogene cu motor cu piston cu aprindere prin scânteie (motoare cu
explozie); alte grupuri electrogene; convertizoare rotative electrice

46113 (*)

27.11.4

Transformatoare electrice

27.11.41

Transformatoare cu dielectric lichid

46121 (*)

27.11.42

Alte transformatoare, de o putere ≤ 16 kVA

46121 (*)

27.11.43

Alte transformatoare, de o putere > 16 kVA

46121 (*)

27.11.5

Balasturi pentru lămpi sau tuburi cu descărcare; convertizoare statice; alți inductori

27.11.50

Balasturi pentru lămpi sau tuburi cu descărcare; convertizoare statice; alți inductori

27.11.6

Părți de motoare, generatoare s,i transformatoare electrice

27.11.61

Părți adaptabile pentru motoare s,i generatoare electrice

46131

27.11.62

Părți de transformatoare, inductoare s,i convertizoare statice

46132

27.11.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a motoarelor, a
generatoarelor s,i a transformatoarelor electrice

27.11.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a motoarelor, a
generatoarelor s,i a transformatoarelor electrice

0 (*)

46111

46122

88239 (*)
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27.12

Aparatură de control s,i distribuție a energiei electrice

27.12.1

Aparatură electrică de comutare sau de protecție a circuitelor electrice, pentru o tensiune
> 1 000 V

27.12.10

Aparatură electrică de comutare sau de protecție a circuitelor electrice, pentru o tensiune
> 1 000 V

27.12.2

Aparatură electrică de comutare sau de protecție a circuitelor electrice, pentru o tensiune
≤ 1 000 V

27.12.21

Fitiluri, pentru o tensiune ≤ 1 000 V

46212 (*)

27.12.22

Întrerupătoare automate de circuit, pentru o tensiune ≤ 1 000 V

46212 (*)

27.12.23

Aparatură pentru protecția circuitelor electrice n.c.a., pentru o tensiune ≤ 1 000 V

46212 (*)

27.12.24

Relee, pentru o tensiune ≤ 1 000 V

46212 (*)

27.12.3

Console

27.12.31

Tablouri s,i alte suporturi, echipate cu aparatură electrică de comutare sau de protecție,
pentru o tensiune ≤ 1 000 V

46213

27.12.32

Tablouri s,i alte suporturi, echipate cu aparatură electrică de comutare sau de protecție,
pentru o tensiune > 1 000 V

46214

27.12.4

Părți de aparatură de control sau distribuție a energiei electrice

27.12.40

Părți de aparatură de control sau distribuție a energiei electrice

27.12.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a aparaturii de control
sau distribuție a energiei electrice

27.12.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a aparaturii de control
sau distribuție a energiei electrice

27.2

Baterii s,i acumulatoare

27.20

Baterii s,i acumulatoare

27.20.1

Elemenți galvanici, baterii de elemenți galvanici s,i părți ale acestora

27.20.11

Elemenți galvanici s,i baterii de elemenți galvanici

46410

27.20.12

Părți de elemenți galvanici s,i baterii de elemenți galvanici

46430 (*)

27.20.2

Acumulatoare electrice s,i părți ale acestora

27.20.21

Acumulatoare cu plăci s,i acid sulfuric pentru pornirea motoarelor cu piston

46420 (*)

27.20.22

Acumulatoare cu plăci s,i acid sulfuric, cu excepția celor pentru pornirea motoarelor cu
piston

46420 (*)

27.20.23

Acumulatoare de nichel-cadmiu, hibrid nichel-metal, litiu-ion, litiu-polimer, nichel-fier
s,i alte acumulatoare electrice

46420 (*)

27.20.24

Părți de acumulatoare electrice, inclusiv separatoare

46430 (*)

27.20.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a bateriilor s,i a
acumulatoarelor

27.20.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a bateriilor s,i a
acumulatoarelor

27.3

Cabluri s,i seturi de cabluri

27.31

Cabluri din fibre optice

27.31.1

Cabluri din fibre optice

27.31.11

Cabluri din fibre optice, constituite din fibre izolate individual

46360

27.31.12

Fibre optice s,i fascicule din fibre optice; cabluri din fibre optice (cu excepția celor
constituite din fibre izolate individual)

48311 (*)

27.31.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a cablurilor din fibre
optice

27.31.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a cablurilor din fibre
optice

46211 (*)

46220

88239 (*)

88239 (*)

88239 (*)
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27.32

Alte fire s,i cabluri electronice s,i electrice

27.32.1

Alte fire s,i cabluri electronice s,i electrice

27.32.11

Fire în spirală izolate

36950 (*)
46310

27.32.12

Cablu coaxial s,i alți conductori electrici coaxiali

46320

27.32.13

Alți conductori electrici, pentru o tensiune ≤ 1 000 V

46340

27.32.14

Alți conductori electrici, pentru o tensiune > 1 000 V

46350

27.32.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a altor fire s,i cabluri
electronice s,i electrice

27.32.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a altor fire s,i cabluri
electronice s,i electrice

27.33

Instalații electrice

27.33.1

Instalații electrice

27.33.11

Fitiluri, pentru o tensiune ≤ 1 000 V

46212 (*)

27.33.12

Dulii pentru lămpi, pentru o tensiune ≤ 1 000 V

46212 (*)

27.33.13

Fis,e, prize de curent s,i alte dispozitive pentru comutare sau pentru protejarea circuitelor electrice n.c.a.

46212 (*)

27.33.14

Piese electrice izolante din material plastic

36980

27.33.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a instalațiilor electrice

27.33.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a instalațiilor electrice

27.4

Corpuri de iluminat electrice

27.40

Corpuri de iluminat electrice

27.40.1

Lămpi electrice cu filament sau cu descărcare; lămpi cu arc

27.40.11

Faruri s,i proiectoare etans,e

46510 (*)

27.40.12

Lămpi halogen cu filament din tungsten, cu excepția lămpilor cu raze ultraviolete sau
infraros,ii

46510 (*)

27.40.13

Lămpi cu filament de o putere ≤ 200 W s,i pentru o tensiune > 100 V n.c.a.

46510 (*)

27.40.14

Lămpi cu filament n.c.a.

46510 (*)

27.40.15

Lămpi cu descărcare electrică; lămpi cu raze ultraviolete sau infraros,ii; lămpi cu arc

46510 (*)

27.40.2

Corpuri electrice de iluminat

27.40.21

Lămpi electrice portabile alimentate cu pile, acumulatoare, magnetouri

46531 (*)

27.40.22

Lămpi de masă (veioze), lămpi de birou, de noptieră s,i lampadare de interior

46531 (*)

27.40.23

Lămpi neelectrice s,i corpuri de iluminat

46531 (*)

27.40.24

Firme luminoase, plăci indicatoare luminoase s,i articole similare

46531 (*)

27.40.25

Lustre s,i alte aparate de iluminat electric de suspendat sau de fixat pe tavan sau pe perete

46531 (*)

27.40.3

Alte lămpi s,i corpuri de iluminat

27.40.31

Becuri de bliț, flash-uri s,i articole similare

48324 (*)

27.40.32

Ghirlande electrice de tipul celor utilizate pentru pomul de Crăciun

46532

27.40.33

Reflectoare s,i proiectoare

46539 (*)

27.40.39

Alte lămpi s,i corpuri de iluminat n.c.a.

46539 (*)
46910 (*)

27.40.4

Părți pentru lămpi s,i corpuri de iluminat

27.40.41

Părți pentru lămpi cu filament sau cu descărcare

88239 (*)

88239 (*)

46541

L 145/144

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

RO

Cod

Titlu

4.6.2008
CPC ver. 2

27.40.42

Părți de lămpi s,i corpuri de iluminat

46542

27.40.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a corpurilor de iluminat
electrice

27.40.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a corpurilor de iluminat
electrice

27.5

Aparate de uz casnic

27.51

Aparate electrice de uz casnic

27.51.1

Frigidere s,i congelatoare; mas,ini de spălat; pături electrice; ventilatoare

27.51.11

Frigidere s,i congelatoare de uz casnic

44811

27.51.12

Mas,ini de spălat vase de uz casnic

44812 (*)

27.51.13

Mas,ini de spălat s,i uscat rufe, de uz casnic

44812 (*)

27.51.14

Pături electrice

44813

27.51.15

Ventilatoare s,i hote aspirante de extracție sau de reciclare, de uz casnic

44815 (*)

27.51.2

Alte aparate electrice de uz casnic n.c.a.

27.51.21

Aparate electromecanice de uz casnic, cu motor electric încorporat

44816 (*)

27.51.22

Aparate de ras, de epilat s,i mas,ini de tuns cu motor electric încorporat

44816 (*)

27.51.23

Aparate electrotermice de uscat mâinile s,i de coafat; fiare electrice de călcat

44816 (*)

27.51.24

Alte dispozitive electrotermice

44816 (*)

27.51.25

Încălzitoare electrice de apă, instantanee sau cu stocare s,i termoplonjoare electrice

44817 (*)

27.51.26

Aparate electrice pentru încălzirea localurilor s,i a podelelor

44817 (*)

27.51.27

Cuptoare cu microunde

44817 (*)

27.51.28

Alte cuptoare; mas,ini de gătit, res,ouri, plite de gătit; grătare s,i rotisoare

44817 (*)

27.51.29

Rezistențe electrice pentru încălzit

44818

27.51.3

Părți de aparate electrice de uz casnic

27.51.30

Părți de aparate electrice de uz casnic

27.51.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a aparatelor electrice de
uz casnic

27.51.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a aparatelor electrice de
uz casnic

27.52

Aparate de uz casnic neelectrice

27.52.1

Aparate de gătit s,i încălzit de uz casnic, neelectrice

27.52.11

Aparate de gătit s,i plite pentru încălzit, din fier, oțel sau cupru, neelectrice

44821

27.52.12

Alte aparate casnice, cu combustibili gazos,i sau cu gaz s,i cu alți combustibili, pentru
combustibil lichid sau pentru combustibil solid

44822

27.52.13

Generatoare sau distribuitoare de aer cald n.c.a., din fier sau oțel, neelectrice

44824

27.52.14

Încălzitoare de apă neelectrice, cu încălzire instantanee sau cu stocare

44826

27.52.2

Părți de sobe, mas,ini de gătit, plite pentru încălzit s,i aparate similare de uz casnic,
neelectrice

27.52.20

Părți de sobe, mas,ini de gătit, plite pentru încălzit s,i aparate similare de uz casnic,
neelectrice

88239 (*)

44831

88239 (*)

44832
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27.52.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a aparatelor neelectrice
de uz casnic

27.52.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a aparatelor neelectrice
de uz casnic

27.9

Alte echipamente electrice

27.90

Alte echipamente electrice

27.90.1

Alte echipamente electrice n.c.a. s,i părți ale acestora

27.90.11

Mas,ini s,i aparate electrice cu funcții individuale

46939 (*)

27.90.12

Izolatori electrici; piese izolante pentru mas,ini s,i echipamente electrice; tuburile
izolatoare

46940

27.90.13

Electrozi din carbon s,i alte articole din grafit sau din alt carbon pentru utilizări electrice

46950

27.90.2

Tablouri de afis,aj echipate cu dispozitive cu cristale lichide sau cu LED-uri; aparate
electrice de semnalizare acustică sau vizuală

27.90.20

Tablouri de afis,aj echipate cu dispozitive cu cristale lichide sau cu LED-uri; aparate
electrice de semnalizare acustică sau vizuală

27.90.3

Unelte electrice de lipit, brazat sau sudat, mas,ini s,i aparate de călire superficială s,i de
pulverizare la cald

27.90.31

Mas,ini s,i aparate electrice de lipit, brazat sau sudat; mas,ini s,i aparate electrice pentru
pulverizarea la cald a metalelor sau a carburilor metalice sinterizate

44241

27.90.32

Componente pentru mas,ini s,i aparate electrice de lipit, brazat sau sudat; mas,ini s,i aparate
electrice pentru pulverizarea la cald a metalelor sau a carburilor metalice sinterizate

44255

27.90.33

Părți ale altor echipamente electrice; părți electrice ale mas,inilor s,i echipamentelor n.c.a.

46960 (*)

27.90.4

Alte echipamente electrice n.c.a. (inclusiv electromagneți; cuplaje s,i frâne
electromagnetice; capete de ridicare electromagnetice; acceleratoare de particule
electrice; generatoare de semnal electric s,i aparate pentru galvanoplastie, electroliză sau
electroforeză)

27.90.40

Alte echipamente electrice n.c.a. (inclusiv electromagneți; cuplaje s,i frâne
electromagnetice; capete de ridicare electromagnetice; acceleratoare de particule
electrice; generatoare de semnal electric s,i aparate pentru galvanoplastie, electroliză sau
electroforeză)

27.90.5

Condensatoare electrice

27.90.51

Condensatoare fixe pentru circuite de 50/60 Hz cu o putere reactivă ≥ 0,5 kVA

47110 (*)

27.90.52

Alți condensatori fics,i

47110 (*)

27.90.53

Condensatori variabili sau reglabili (pre-reglați)

47110 (*)

27.90.6

Rezistențe electrice, cu excepția rezistențelor pentru încălzire

27.90.60

Rezistențe electrice, cu excepția rezistențelor pentru încălzire

27.90.7

Aparate electrice de semnalizare, de securitate sau de control pentru căile ferate, rutiere,
fluviale sau locuri de parcare, instalații portuare sau pentru aerodromuri

27.90.70

Aparate electrice de semnalizare, de securitate sau de control pentru căile ferate, rutiere,
fluviale sau locuri de parcare, instalații portuare sau pentru aerodromuri

27.90.8

Componente ale condensatoarelor electrice, ale rezistențelor electrice, ale reostatelor s,i
ale potențiometrelor

27.90.81

Componente ale condensatoarelor electrice

47171

27.90.82

Componente ale rezistențelor electrice, ale reostatelor s,i ale potențiometrelor

47172

27.90.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a altor echipamente
electrice

27.90.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a altor echipamente
electrice

88239 (*)

46929 (*)

46939 (*)

47120

46929 (*)

88239 (*)
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28

Mas,ini s,i utilaje n.c.a.

28.1

Mas,ini de uz general

28.11

Motoare, cu excepția motoarelor de aeronavă, vehicule s,i biciclete

28.11.1

Motoare, cu excepția motoarelor de aeronavă, vehicule s,i biciclete

28.11.11

Motoare suspendate pentru propulsie marină

43110 (*)

28.11.12

Motoare pentru propulsie marină cu aprindere prin scânteie; alte motoare

43110 (*)

28.11.13

Alte motoare cu piston cu combustie internă pe bază de aprindere prin compresie

43110 (*)

28.11.2

Turbine

28.11.21

Turbine cu aburi s,i alte tipuri de turbine cu vapori

43141

28.11.22

Turbine hidraulice s,i roți hidraulice

43142

28.11.23

Turbine cu gaz, altele decât turboreactoarele sau turbopropulsoarele

43143

28.11.24

Turbine eoliene

46113 (*)

28.11.3

Părți de turbine

28.11.31

Părți de turbine cu aburi s,i de alte tipuri de turbine cu vapori

43153

28.11.32

Piese de turbine hidraulice, de roți hidraulice, inclusiv regulatoare

43154

28.11.33

Piese de turbine cu gaz, exclusiv turboreactoare sau turbopropulsoare

43156

28.11.4

Piese pentru motoare

28.11.41

Piese pentru motoare cu combustie internă cu aprindere prin scânteie, cu excepția
pieselor pentru motoare de aeronave

43151 (*)

28.11.42

Piese pentru alte motoare n.c.a.

43151 (*)

28.11.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a motoarelor s,i a
turbinelor, cu excepția celor pentru aeronave, vehicule s,i motociclete

28.11.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a motoarelor s,i a
turbinelor, cu excepția celor pentru aeronave, vehicule s,i motociclete

28.12

Echipament hidraulic s,i pneumatic

28.12.1

Echipament hidraulic s,i pneumatic, cu excepția componentelor

28.12.11

Motoare hidraulice s,i pneumatice cu mis,care rectilinie (cilindri)

43211 (*)

28.12.12

Motoare rotative, hidraulice s,i pneumatice

43219 (*)

28.12.13

Pompe hidraulice

43220 (*)

28.12.14

Valve hidraulice s,i pneumatice

43240 (*)

28.12.15

Subansambluri hidraulice

43220 (*)

28.12.16

Sisteme hidraulice

43211 (*)
43219 (*)

28.12.2

Componente ale echipamentului hidraulic s,i pneumatic

28.12.20

Componente ale echipamentului hidraulic s,i pneumatic

28.12.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a echipamentului
hidraulic s,i pneumatic

28.12.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a echipamentului
hidraulic s,i pneumatic

28.13

Alte pompe s,i compresoare

28.13.1

Pompe pentru lichide; elevatoare de lichid

28.13.11

Pompe pentru combustibili, lubrifianți, lichid de răcire s,i beton

88239 (*)

43251

88239 (*)

43220 (*)
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28.13.12

Alte pompe volumetrice alternative pentru lichide

43220 (*)

28.13.13

Alte pompe volumetrice centrifuge pentru lichide

43220 (*)

28.13.14

Alte pompe centrifuge pentru lichide; alte pompe;

43220 (*)

28.13.2

Pompe de aer sau pompe de vid; compresoare de aer sau alte gaze

28.13.21

Pompe de vid

43230 (*)

28.13.22

Pompe de aer cu acționare de mână sau de picior

43230 (*)

28.13.23

Compresoare pentru instalații frigorifice

43230 (*)

28.13.24

Compresoare de aer tractabile, montate pe s,asie cu roți

43230 (*)

28.13.25

Turbo-compresoare

43230 (*)

28.13.26

Compresoare volumetrice alternative

43230 (*)

28.13.27

Compresoare volumetrice rotative, cu unul sau mai mulți arbori

43230 (*)

28.13.28

Alte compresoare

43230 (*)

28.13.3

Componente pentru pompe s,i compresoare

28.13.31

Componente pentru pompe; componente pentru elevatoare cu lichid

43252

28.13.32

Componente pentru pompe de aer sau de vid, compresoare de aer sau gaz, ventilatoare,
hote

43253

28.13.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a altor pompe s,i
compresoare

28.13.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a altor pompe s,i
compresoare

28.14

Alți robineți s,i supape

28.14.1

Armături s,i dispozitive asemănătoare pentru țevi, cazane, rezervoare, cuve sau recipiente
similare

28.14.11

Supape reducătoare de presiune, de reglare, de comandă s,i de siguranță

43240 (*)

28.14.12

Armături pentru obiecte sanitare; armături pentru radiatoarele de încălzire centrală

43240 (*)

28.14.13

Supape de comandă a procesului de producție, supape glisante, supape sferice s,i alte
tipuri de supape

43240 (*)

28.14.2

Componente pentru armături s,i articole similare

28.14.20

Componente pentru armături s,i articole similare

28.14.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a altor armături

28.14.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a altor armături

28.15

Rulmenți, roți dințate, angrenaje s,i organe de transmisie

28.15.1

Rulmenți cu bile sau cu role

28.15.10

Rulmenți cu bile sau cu role

28.15.2

Alți rulmenți, roți dințate, organe de transmisie s,i angrenare

28.15.21

Lanțuri cu zale articulate, din fier sau oțel

43320 (*)

28.15.22

Arbori de transmisie (inclusiv arbori cu came s,i arbori cotiți) s,i manivele

43320 (*)

28.15.23

Colivii de rulment s,i rulmenți simpli de ax

43320 (*)

28.15.24

Roți dințate s,i angrenaje; melci cu bile sau role; cutii de viteză s,i alte tipuri de
schimbătoare de viteză

43320 (*)

28.15.25

Volante s,i pulii, inclusiv palane

43320 (*)

88239 (*)

43254

88239 (*)

43310
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28.15.26

Ambreiaje s,i arbori de cuplare, inclusiv cuplaje universale

43320 (*)

28.15.3

Componente pentru lagăre s,i organe de angrenare s,i acționare

28.15.31

Bile, ace s,i role; componente pentru rulmenți cu bile sau role

43331

28.15.32

Componente pentru lanțuri cu zale articulate, din fier sau oțel

43332 (*)

28.15.39

Componente pentru rulmenți s,i organe de acționare n.c.a.

43332 (*)

28.15.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a rulmenților, a roților
dințate, a organelor de angrenare s,i acționare

28.15.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a rulmenților, a roților
dințate, a organelor de angrenare s,i acționare

28.2

Alte mas,ini universale

28.21

Cuptoare, furnale s,i arzătoare

28.21.1

Arzătoare pentru cuptoare s,i furnale s,i componente ale acestora

28.21.11

Arzătoare de furnale; focare s,i grătare cu încărcare mecanică; mecanisme de evacuare a
cenus,ii s,i altele asemănătoare

43410

28.21.12

Furnale s,i cuptoare industriale sau de laborator neelectrice, inclusiv incineratoare, cu
excepția cuptoarelor de panificație

43420 (*)

28.21.13

Furnale s,i cuptoare electrice industriale sau de laborator; instalații de încălzire prin
inducție sau dielectrice

43420 (*)

28.21.14

Componente pentru arzătoare, furnale s,i cuptoare

43430

28.21.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a cuptoarelor, a
furnalelor s,i a arzătoarelor

28.21.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a cuptoarelor, a
furnalelor s,i a arzătoarelor

28.22

Echipament de ridicat s,i manipulat

28.22.1

Echipament de ridicat s,i manipulat s,i componente ale acestuia

28.22.11

Palane de greutăți s,i mas,ini de ridicat n.c.a.

43510 (*)

28.22.12

Trolii pentru puțuri; vinciuri proiectate special pentru utilizare în subteran; alte trolii;
cabestane

43510 (*)

28.22.13

Cricuri; elevatoare de tipul celor utilizate la ridicarea vehiculelor

43510 (*)

28.22.14

Macarale rotative; macarale; cadre mobile pentru ridicat, dispozitive de ridicare s,i
camioane prevăzute cu macarale

43520

28.22.15

Încărcătoare cu furcă, alte camioane prevăzute cu dispozitive de ridicat; dispozitive de
tractat de tipul celor utilizate pe peroanele gărilor

43530

28.22.16

Elevatoare, elevatoare cu plan înclinat, scări rulante s,i trotuare mobile

43540

28.22.17

Elevatoare s,i alte transportoare pneumatice cu acționare continuă, pentru marfă sau
materiale

43550

28.22.18

Alte utilaje de ridicare, manipulare, încărcare sau descărcare

43560

28.22.19

Componente pentru echipamente de ridicare s,i manipulare

43570

28.22.2

Bene, cupe s,i dispozitive de fixare s,i prindere pentru macarale, excavatoare s,i utilaje
similare

28.22.20

Bene, cupe s,i dispozitive de fixare s,i prindere pentru macarale, excavatoare s,i utilaje
similare

28.22.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a echipamentului de
ridicare s,i manipulare

28.22.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a echipamentului de
ridicare s,i manipulare

28.23

Alte mas,ini s,i utilaje (cu excepția computerelor s,i a perifericelor)

88239 (*)

88239 (*)

43580

88239 (*)
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28.23.1

Mas,ini de scris, procesoare de text s,i mas,ini de calculat

28.23.11

Mas,ini de scris s,i procesoare de text

45110

28.23.12

Calculatoare electronice s,i aparate de buzunar cu funcții de calcul pentru înregistrarea,
reproducerea s,i afis,area datelor

45130

28.23.13

Mas,ini de calculat, case de marcat, mas,ini de francat, mas,ini pentru bilete s,i mas,ini
similare cu dispozitiv de calcul incorporat

45141

28.23.2

Mas,ini de birou s,i componente ale acestora

28.23.21

Aparatură de fotocopiere cu sistem optic incorporat sau aparatură de tip contact s,i
echipament de termocopiere

44917 (*)

28.23.22

Mas,ini de tipărire offset, alimentate cu hârtie, de birou

45150

28.23.23

Alt echipament de birou

45160 (*)

28.23.24

Componente s,i accesorii pentru mas,ini de scris s,i de calculat

45170

28.23.25

Componente s,i accesorii pentru alte mas,ini de birou

45180

28.23.26

Componente s,i accesorii pentru aparate de copiat

44922 (*)

28.23.9

Servicii de producție de mas,ini de calculat s,i de birou; operații subcontractate care fac
parte din procesul de fabricație a mas,inilor s,i a echipamentului de birou (cu excepția
computerelor s,i a perifericelor)

28.23.91

Servicii de producție de mas,ini de calculat s,i de birou (cu excepția computerelor s,i a
echipamentului periferic

88232 (*)

28.23.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a mas,inilor s,i
echipamentului de birou (cu excepția computerelor s,i a perifericelor)

88232 (*)

28.24

Scule de mână cu acționare mecanică

28.24.1

Scule de mână cu acționare electromecanică; alte scule de mână portabile cu acționare
mecanică

28.24.11

Scule de mână cu acționare electromecanică cu motor electric incorporat

44232

28.24.12

Alte scule de mână portabile cu acționare mecanică

44231

28.24.2

Componente pentru scule de mână cu acționare mecanică

28.24.21

Componente pentru scule de mână cu acționare electromecanică cu motor electric
incorporat

44253 (*)

28.24.22

Componente pentru alte scule de mână portabile cu acționare mecanică

44253 (*)

28.24.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a sculelor de mână cu
acționare mecanică

28.24.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a sculelor de mână cu
acționare mecanică

28.25

Instalații de răcire s,i aerisire, cu excepția celor de uz casnic

28.25.1

Schimbătoare de căldură; mas,ini de aer condiționat s,i echipamente de refrigerare s,i de
congelare, cu excepția celor de uz casnic

28.25.11

Schimbătoare de căldură s,i utilaje pentru lichefierea aerului sau a altor gaze

43911 (*)

28.25.12

Instalații de aer condiționat

43912

28.25.13

Instalații de refrigerare s,i congelare s,i pompe de căldură, cu excepția celor de uz casnic

43913

28.25.14

Utilaje s,i aparatură pentru filtrarea sau purificarea gazelor n.c.a.

43914 (*)

28.25.2

Ventilatoare, de alt tip decât cele de masă, de podea, de perete, de fereastră, de tavan sau
de acoperis, n.c.a.

88239 (*)
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28.25.20

Ventilatoare, de alt tip decât cele de masă, de podea, de perete, de fereastră, de tavan sau
de acoperis,

43931 (*)

28.25.3

Componente pentru instalații de refrigerare s,i congelare sau pentru pompe de căldură

28.25.30

Componente pentru instalații de refrigerare s,i congelare s,i pentru pompe de căldură

28.25.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a instalațiilor de răcire
s,i aerisire, altele decât cele de uz casnic

28.25.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a instalațiilor de răcire
s,i aerisire, altele decât cele de uz casnic

28.29

Alte mas,ini universale n.c.a.

28.29.1

Generatoare de gaz; instalații de distilare s,i filtrare

28.29.11

Generatoare de gaz de gazogen sau de gaz de apă; generatoare de gaz de acetilenă s,i altele
similare; instalații de distilare sau rectificare

43911 (*)

28.29.12

Instalații s,i aparatură de filtrarea sau purificarea lichidelor

43914 (*)

28.29.13

Filtre de ulei, filtre de benzină s,i filtre de admisie de aer pentru motoare cu combustie
internă

43915

28.29.2

Utilaje pentru curățarea, umplerea, ambalarea sau învelirea sticlelor sau a altor
containere; extinctoare, pistoale de pulverizat, mas,ini de sablat sau suflante cu abur;
garnituri

28.29.21

Utilaje pentru curățarea, umplerea, ambalarea sau învelirea sticlelor sau a altor
containere

43921

28.29.22

Extinctoare, pistoale de pulverizat, mas,ini de sablare sau de curățat cu abur s,i dispozitive
mecanice similare, cu excepția celor utilizate în agricultură

43923

28.29.23

Garnituri metalo-plastice; etans,ări mecanice

43924

28.29.3

Cântare industriale, de uz casnic s,i alte instrumente de cântărit sau măsurat

28.29.31

Instrumente de cântărit de uz industrial; balanțe pentru cântărire continuă a bunurilor
pe transportoare; cântare pentru greutăți constante s,i cântare pentru dozarea la valori
prestabilite

43922 (*)
48212 (*)

28.29.32

Cântare s,i balanțe pentru cântărit persoane s,i de uz casnic

43922 (*)

28.29.39

Alte instrumente de cântărit sau de măsură

43922 (*)
48233 (*)

28.29.4

Centrifuge, mas,ini de calandrat s,i de distribuitoare automate

28.29.41

Centrifuge n.c.a.

43931 (*)

28.29.42

Mas,ini de calandrat sau alte mas,ini de laminare, cu excepția metalului sau a sticlei

43933

28.29.43

Distribuitoare automate de produse

43934

28.29.5

Mas,ini de spălat vase, de tip industrial

28.29.50

Mas,ini de spălat vase, de tip industrial

28.29.6

Utilaje n.c.a. pentru tratarea materialelor prin metode care implică o schimbare de temperatură

28.29.60

Utilaje n.c.a. pentru tratarea materialelor prin metode care implică o schimbare de temperatură

28.29.7

Mas,ini s,i aparate neelectrice de lipit, brazat sau sudat s,i componente pentru acestea;
mas,ini s,i instalații de călire superficială acționate cu gaz

28.29.70

Mas,ini s,i aparate neelectrice de lipit, brazat sau sudat s,i componente pentru acestea;
mas,ini s,i instalații de călire superficială acționate cu gaz

28.29.8

Componente pentru alte mas,ini universale n.c.a.

28.29.81

Componente pentru generatoare de gaz sau de gaz de apă

43941 (*)

88239 (*)

43935

43932

44242

43941 (*)
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28.29.82

Componente pentru centrifuge; piese pentru instalații sau aparatură de filtrare sau
purificare s,i aparatură pentru lichide sau gaze

43942

28.29.83

Componente pentru utilaje de calandrare sau laminare; componente pentru mas,ini de
pulverizat, greutăți pentru instrumente de cântărit

43943

28.29.84

Organe de mas,ini lipsite de conectoare electrice, n.c.a.

43949

28.29.85

Piese pentru mas,ini de spălat vase s,i pentru mas,ini de curățat, de umplut, ambalat sau
învelit

43944

28.29.86

Componente pentru mas,ini s,i aparate neelectrice de lipit, brazat sau sudat; mas,ini s,i
instalații de călire superficială acționate cu gaz

44256

28.29.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a altor mas,ini universale
n.c.a.

28.29.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a altor mas,ini universale
n.c.a.

28.3

Utilaj agricol s,i forestier

28.30

Utilaj agricol s,i forestier

28.30.1

Motocultivatoare

28.30.10

Motocultivatoare

28.30.2

Alte tractoare agricole

28.30.21

Tractoare cu motor de ≤ 37 kW

44149 (*)

28.30.22

Tractoare cu motor > 37 kW, dar ≤ 59 kW

44149 (*)

28.30.23

Tractoare cu motor > 59 kW

44149 (*)

28.30.3

Utilaje pentru prelucrarea solului

28.30.31

Pluguri

44111

28.30.32

Grape, scarificatoare, cultivatoare, mas,ini de plivit, prăs,itoare

44112

28.30.33

Semănătoare, mas,ini de plantat s,i de repicat

44113

28.30.34

Mas,ini de împrăs,tiat îngrăs,ăminte naturale s,i distribuitoare de îngrăs,ăminte chimice

44114

28.30.39

Alte utilaje pentru prelucrarea solului

44119

28.30.4

Mas,ini de tuns iarbă pentru peluze, parcuri s,i terenuri de sport

28.30.40

Mas,ini de iarbă pentru peluze, parcuri s,i terenuri de sport

28.30.5

Combine

28.30.51

Secerătoare (inclusiv bare port-degete) n.c.a.

44123

28.30.52

Mas,ini de cosit

44124

28.30.53

Presă de balotat paie sau furaje, inclusiv mas,ini de ridicat baloți

44125

28.30.54

Mas,ini de recoltat rădăcini sau tuberculi

44126

28.30.59

Mas,ini de recoltat s,i treierat n.c.a.

44122
44129 (*)

28.30.6

Mas,ini de aruncat, dispersat sau pulverizat lichide sau pulberi pentru agricultură sau
horticultură

28.30.60

Mas,ini de aruncat, dispersat sau pulverizat lichide sau pulberi pentru agricultură sau horticultură

28.30.7

Remorci s,i semiremorci cu încărcare s,i descărcare automată, pentru agricultură

28.30.70

Remorci s,i semiremorci cu încărcare s,i descărcare automată, pentru agricultură

28.30.8

Alte utilaje agricole

28.30.81

Utilaje pentru curățarea, trierea sau sortarea ouălor, a fructelor s,i a altor produse
agricole, cu excepția semințelor, a grăunțelor sau a leguminoaselor uscate

88239 (*)

44141

44121

44150

44160

44127
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28.30.82

Mas,ini de muls

44131

28.30.83

Mas,ini pentru pregătirea hranei pentru animale

44192

28.30.84

Incubatoare s,i clocitoare

44193

28.30.85

Utilaje pentru avicultură

44194

28.30.86

Utilaje agricole, horticole, forestiere, pentru avicultură sau apicultură n.c.a.

44198

28.30.9

Componente pentru mas,ini s,i utilaje agricole; operații subcontractate care fac parte din
procesul de fabricație a utilajului agricol s,i forestier;

28.30.91

Componente pentru mas,ini de recoltat s,i treierat n.c.a.

44129 (*)

28.30.92

Componente pentru utilaje folosite la prelucrarea solului

44115

28.30.93

Componente pentru alte utilaje agricole

44199

28.30.94

Componente pentru mas,ini de muls s,i de prelucrare a laptelui n.c.a.

44139 (*)

28.30.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a utilajului agricol s,i
forestier

88239 (*)

28.4

Utilaje s,i mas,ini-unelte de prelucrat metale prin copiere după s,ablon

28.41

Utilaje pentru prelucrat metale prin copiere după s,ablon

28.41.1

Mas,ini-unelte pentru prelucrarea metalelor cu laser sau altele similare; centre de uzinare
pentru prelucrarea metalelor s,i altele similare

28.41.11

Mas,ini-unelte pentru prelucrarea metalului prin îndepărtarea materialului cu ajutorul
laserului, al ultrasunetelor s,i altele similare

44211
44918 (*)

28.41.12

Centre de uzinare, mas,ini cu post fix s,i mas,ini cu transfer în mai multe posturi pentru
prelucrarea metalului

44212

28.41.2

Strunguri, mas,ini de alezat s,i frezat metale

28.41.21

Strunguri pentru prelucrat metale prin as,chiere

44213

28.41.22

Mas,ini de găurit, alezat sau frezat metale; mas,ini de filetat sau tarodat, n.c.a.

44214
44215

28.41.23

Mas,ini de debavurat, ascuțit, rectificat sau finisat metale prin alte metode

44216 (*)

28.41.24

Raboteze, ferăstraie mecanice, mas,ini de debitat sau de tăiat metale prin alte metode

44216 (*)

28.41.3

Alte mas,ini unelte pentru prelucrarea metalelor

28.41.31

Mas,ini de îndoit, fălțuit s,i îndreptat metale

44217 (*)

28.41.32

Foarfeci mecanici, mas,ini de perforat s,i de crestat metale

44217 (*)

28.41.33

Mas,ini s,i ciocane de forjat sau s,tanțat cu clis,ee de oțel; prese hidraulice s,i prese pentru
prelucrarea metalelor n.c.a.

44217 (*)

28.41.34

Mas,ini-unelte pentru prelucrarea fără îndepărtare de material a metalelor, carburilor
metalice sinterizate sau a materialelor metalo-ceramice, n.c.a.

44218

28.41.4

Piese s,i accesorii pentru mas,ini-unelte de prelucrat metale

28.41.40

Piese s,i accesorii pentru mas,ini-unelte de prelucrat metale

28.41.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a utilajelor de prelucrat
metale prin copiere după s,ablon

28.41.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a utilajelor de prelucrat
metale prin copiere după s,ablon

28.49

Alte mas,ini-unelte

44251 (*)
44923

88239 (*)
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28.49.1

Mas,ini unelte pentru prelucrarea pietrei, lemnului s,i materialelor dure similare

28.49.11

Mas,ini-unelte pentru prelucrarea pietrei, ceramicii, betonului sau a altor materiale
minerale similare sau pentru prelucrarea la rece a sticlei

44221

28.49.12

Mas,ini-unelte pentru prelucrarea lemnului, plutei, osului, ebonitei, textoliților sau a altor
materiale dure similare utilaje de placare electrolitică

44222

28.49.2

Port-cuțite

28.49.21

Port-cuțite s,i filiere automate pentru mas,ini-unelte

44251 (*)

28.49.22

Port-piese pentru mas,ini-unelte

44251 (*)

28.49.23

Capete divizoare s,i alte dispozitive speciale pentru mas,ini-unelte

42922
44251 (*)

28.49.24

Piese s,i accesorii pentru mas,ini-unelte pentru prelucrarea lemnului, plutei, pietrei, ebonitei s,i a materialelor dure similare

44252

28.49.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a altor mas,ini-unelte

28.49.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a altor mas,ini-unelte

28.9

Alte utilaje speciale

28.91

Utilaje pentru metalurgie

28.91.1

Mas,ini pentru metalurgie s,i componente ale acestora

28.91.11

Convertoare, linguri de turnare, lingotiere s,i mas,ini de turnare în forme; laminoare pentru metale

44310

28.91.12

Componente pentru utilaje metalurgice; componente pentru laminoare pentru metale

44320

28.91.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a utilajelor metalurgice

28.91.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a utilajelor metalurgice

28.92

Utilaje pentru minerit, exploatări în carieră s,i construcții

28.92.1

Utilaje pentru minerit

28.92.11

Elevatoare s,i benzi rulante cu acționare continuă, pentru uz în subteran

44411

28.92.12

Haveze pentru tăierea cărbunelui sau pietrei s,i utilaje pentru săparea tunelurilor; alte utilaje de găurit s,i săpat

44412

28.92.2

Alte utilaje auto-propulsate pentru deplasarea, separarea, nivelarea, săparea cu screperul, excavarea, baterea, compactarea sau extracția pământului, a mineralelor s,i a
minereurilor (inclusiv buldozere, benele mecanice s,i compresoarele rutiere)

28.92.21

Buldozere s,i buldozere cu lama orientabilă autopropulsate

44421

28.92.22

Gredere s,i utilaje de nivelare a terenului autopropulsate

44422

28.92.23

Screpere autopropulsate

44423

28.92.24

Compactoare s,i compresoare rutiere autopropulsate

44424

28.92.25

Încărcătoare frontale cu benă autopropulsate

44425

28.92.26

Utilaje de încărcat cu bene autopropulsate, excavatoare s,i încărcătoare cu bene, cu o
suprastructură rotativă la 360 de grade, cu excepția încărcătoarelor frontale cu bene

44426

28.92.27

Alte bene mecanice autopropulsate, excavatoare s,i încărcătoare cu bene; alte utilaje autopropulsate pentru minerit

44427

88239 (*)

88239 (*)
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28.92.28

Lame de buldozere sau de buldozere cu lama orientabilă

44429

28.92.29

Autobasculante utilizate în afara suprafeței stradale

44428

28.92.3

Alte utilaje de excavat

28.92.30

Alte utilaje de excavat

28.92.4

Utilaje pentru sortarea, măcinarea, amestecarea s,i prelucrarea similară a pământului, a
pietrei, a minereurilor s,i a altor substanțe minerale;

28.92.40

Utilaje pentru sortarea, măcinarea, amestecarea s,i prelucrarea similară a pământului, a
pietrei, a minereurilor s,i a altor substanțe minerale;

28.92.5

Tractoare de poziționat s,ine

28.92.50

Tractoare de poziționat s,ine

28.92.6

Componente pentru utilaje folosite la minerit, exploatări în carieră s,i construcții

28.92.61

Componente pentru utilaje de găurit sau săpat sau excavat; componente pentru macarale

44461

28.92.62

Componente pentru utilaje de sortat, măcinat sau de prelucrat pământul, piatra s,i alte
materiale similare prin alte metode

44462

28.92.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a utilajelor pentru
minerit, exploatări în carieră s,i construcții

28.92.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a utilajelor pentru
minerit, exploatări în carieră s,i construcții

28.93

Mas,ini pentru prelucrarea alimentelor, a băuturilor s,i a tutunului

28.93.1

Utilaje pentru prelucrarea alimentelor, a băuturilor s,i a tutunului, cu excepția
componentelor pentru acestea

28.93.11

Separatoare centrifuge de smântână

44511

28.93.12

Utilaje pentru prelucrarea laptelui

44132

28.93.13

Utilaje pentru măcinarea sau prelucrarea cerealelor sau a legumelor uscate n.c.a.

44513

28.93.14

Utilaje utilizate la producerea vinului, a cidrului, a sucurilor de fructe s,i a altor băuturi
similare

44191

28.93.15

Cuptoare de panificație neelectrice; echipament pentru gătit sau încălzit, cu excepția celui
de uz casnic

44515

28.93.16

Uscătoare pentru produse agricole

44518

28.93.17

Utilaje pentru prepararea industrială sau fabricarea alimentelor sau a băuturilor, inclusiv
a grăsimilor sau a uleiurilor, n.c.a.

44516

28.93.19

Utilaje pentru prepararea sau pregătirea tutunului n.c.a.

44517

28.93.2

Utilaje pentru curățarea, trierea sau sortarea semințelor, a grăunțelor sau a
leguminoaselor uscate

28.93.20

Utilaje pentru curățarea, trierea sau sortarea semințelor, a grăunțelor sau a
leguminoaselor uscate

28.93.3

Componente pentru utilaje folosite la prelucrarea alimentelor, a băuturilor s,i a tutunului

28.93.31

Componente pentru utilaje folosite la prelucrarea băuturilor

44139 (*)

28.93.32

Componente pentru folosite la prelucrarea alimentelor

44522 (*)

28.93.33

Componente pentru utilaje folosite la prelucrarea tutunului

44523

28.93.34

Componente pentru mas,ini de curățat, triat sau sortat semințe, grăunțe sau legume
uscate

44522 (*)

44430

44440

44142

88239 (*)

44128
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28.93.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a utilajelor pentru
prelucrarea alimentelor, a băuturilor s,i a tutunului

28.93.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a utilajelor pentru
prelucrarea alimentelor, a băuturilor s,i a tutunului

28.94

Utilaje pentru fabricarea textilelor, a îmbrăcămintei s,i a articolelor din piele

28.94.1

Utilaje pentru pregătirea, filarea, țeserea s,i tricotarea textilelor

28.94.11

Mas,ini de extrudat, laminat, texturat sau tăiat materiale textile artificiale; mas,ini pentru
pregătirea fibrelor textile

44611 (*)

28.94.12

Mas,ini pentru filarea textilelor; mas,ini pentru dublarea, răsucirea, înfăs,urarea sau
bobinarea textilelor

44611 (*)

28.94.13

Mas,ini de țesut

44612

28.94.14

Mas,ini de tricotat; mas,ini de încheiat tricotaje s,i mas,ini similare; mas,ini de flaus,at

44613

28.94.15

Echipament auxiliar pentru mas,inile utilizate la prelucrarea textilelor; echipament pentru
imprimarea textilelor

44694
44914 (*)

28.94.2

Alte mas,ini pentru producția de textile s,i îmbrăcăminte, inclusiv mas,ini de cusut

28.94.21

Mas,ini de spălat, curățat, stors, călcat, presat, vopsit, bobinat fibre s,i țesături textile s,i
mas,ini pentru alte operații similare; mas,ini de finisat fetru

44621

28.94.22

Mas,ini de spălat de tipul mas,inilor de spălat rufe; mas,ini pentru curățare chimică; mas,ini
de uscat, cu o capacitate > 10 kg

44622

28.94.23

Uscătoare de îmbrăcăminte centrifuge

44911

28.94.24

Mas,ini de cusut, cu excepția mas,inilor de cusut cotoare de cărți s,i a mas,inilor de cusut
de uz casnic

44623

28.94.3

Mas,ini pentru prelucrarea pieilor crude sau tăbăcite sau pentru confecționarea sau repararea articolelor de încălțăminte s,i a altor articole

28.94.30

Mas,ini pentru prelucrarea pieilor brute, pieilor sau pentru confecționarea sau repararea
articolelor de încălțăminte s,i altor articole

28.94.4

Mas,ini de cusut de uz casnic

28.94.40

Mas,ini de cusut de uz casnic

28.94.5

Piese s,i accesorii pentru mas,ini de țesut s,i filat, pentru alte mas,ini utilizate la producerea textilelor s,i îmbrăcămintei s,i pentru mas,ini de prelucrat piele

28.94.51

Piese s,i accesorii pentru mas,ini de filat s,i țesut

44640 (*)

28.94.52

Componente pentru alte mas,ini utilizate la producerea textilelor s,i a îmbrăcămintei s,i
pentru mas,ini de prelucrat piele

44640 (*)

28.94.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a mas,inilor utilizate la
producerea textilelor, a îmbrăcămintei s,i a articolelor din piele

28.94.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a mas,inilor utilizate la
producerea textilelor, a îmbrăcămintei s,i a articolelor din piele

28.95

Utilaje pentru producerea hârtiei s,i a cartonului

28.95.1

Utilaje pentru producerea hârtiei s,i a cartonului s,i componente pentru acestea

28.95.11

Utilaje pentru producerea de hârtie s,i carton, exclusiv componente pentru acestea

44913

28.95.12

Componente pentru utilaje folosite la producerea hârtiei s,i a cartonului

44921

88239 (*)

44630

44814

88239 (*)
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28.95.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a utilajelor pentru
producerea hârtiei s,i a cartonului

28.95.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a utilajelor pentru
producerea hârtiei s,i a cartonului

28.96

Utilaje pentru materiale plastice s,i cauciuc

28.96.1

Utilaje pentru prelucrarea cauciucului sau a materialelor plastice sau pentru
confecționarea de produse din aceste materiale, n.c.a.

28.96.10

Utilaje pentru prelucrarea cauciucului sau a materialelor plastice sau pentru
confecționarea de produse din aceste materiale, n.c.a.

28.96.2

Componente pentru utilaje folosite la prelucrarea cauciucului sau a materialelor plastice
sau pentru confecționarea de produse din aceste materiale, n.c.a.

28.96.20

Componente pentru utilaje folosite la prelucrarea cauciucului sau a materialelor plastice
sau pentru confecționarea de produse din aceste materiale, n.c.a.

28.96.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a utilajelor pentru
materiale plastice s,i cauciuc

28.96.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a utilajelor pentru
materiale plastice s,i cauciuc

28.99

Alte mas,ini universale n.c.a.

28.99.1

Mas,ini de tipărit s,i de legat cărți

28.99.11

Mas,ini de legat cărți, incluzând mas,ini de cusut cotoare de cărți

44914 (*)

28.99.12

Mas,ini, aparate s,i echipamente pentru cules, pregătit sau realizat forme de tipar

44914 (*)

28.99.13

Mas,ini de tipărit offset, cu excepția mas,inilor de birou

44914 (*)

28.99.14

Alte mas,ini de tipărit, cu excepția celor de birou

44914 (*)
44917

28.99.2

Mas,ini s,i aparatură de tipul celor utilizate exclusiv sau în principal la fabricarea baretelor sau a tabletelor pentru semiconductoare, a dispozitivelor semiconductoare, a circuitelor electronice integrate sau a ecranelor plate

28.99.20

Mas,ini s,i aparatură de tipul celor utilizate exclusiv sau în principal la fabricarea baretelor sau a tabletelor pentru semiconductoare, a dispozitivelor semiconductoare, a circuitelor electronice integrate sau a ecranelor plate

28.99.3

Mas,ini speciale n.c.a.

28.99.31

Uscătoare pentru lemn, pastă de hârtie, hârtie sau carton; uscătoare, exclusiv cele de uz
casnic, n.c.a.

44912

28.99.32

Carusele, leagăne, standuri de tras la țintă s,i alte atracții din parcurile de distracții

38600

28.99.39

Dispozitive de lansare a aeronavelor; dispozitive apuntare sau dispozitive similare; dispozitive de echilibrare a pneurilor; dispozitive specializate n.c.a.

44919

28.99.4

Componente pentru mas,ini de tipărit s,i legat cărți

28.99.40

Componente pentru mas,ini de tipărit s,i legat cărți

28.99.5

Componente pentru mas,ini s,i aparatură de tipul celor utilizate exclusiv sau în principal
la fabricarea baretelor sau a tabletelor pentru semiconductoare, a dispozitivelor semiconductoare, a circuitelor electronice integrate sau a ecranelor plate; componente pentru alte mas,ini speciale

28.99.51

Componente pentru mas,ini s,i aparatură de tipul celor utilizate exclusiv sau în principal
la fabricarea baretelor sau a tabletelor pentru semiconductoare, a dispozitivelor semiconductoare, a circuitelor electronice integrate sau a ecranelor plate

44923

28.99.52

Componente pentru alte mas,ini speciale

44929 (*)

28.99.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a altor mas,ini speciale,
n.c.a.

28.99.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a altor mas,ini speciale,
n.c.a.

88239 (*)

44915

44929 (*)

88239 (*)

44918

44922 (*)

88239 (*)
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29

Autovehicule, remorci s,i semiremorci

29.1

Autovehicule

29.10

Autovehicule

29.10.1

Motoare cu combustie internă de tipul celor utilizate pentru autovehicule

29.10.11

Motoare cu combustie internă, cu piston s,i aprindere prin scânteie, pentru vehicule cu
o capacitate cilindrică ≤ 1 000 cm3

43121 (*)

29.10.12

Motoare cu combustie internă, cu piston s,i aprindere prin scânteie, pentru vehicule cu
o capacitate cilindrică > 1 000 cm3

43122 (*)

29.10.13

Motoare cu piston, cu combustie internă s,i aprindere prin compresie, pentru vehicule

43123

29.10.2

Automobile pentru pasageri

29.10.21

Vehicule cu motor cu aprindere prin scânteie cu o capacitate cilindrică ≤ 1 500 cm3, noi

49113 (*)

29.10.22

Vehicule cu motor cu aprindere prin scânteie cu o capacitate cilindrică > 1 500 cm3, noi

49113 (*)

29.10.23

Vehicule cu piston, cu combustie internă s,i aprindere prin compresie (Diesel sau
semiDiesel), noi

49113 (*)

29.10.24

Alte autovehicule pentru transportul de persoane

49113 (*)

29.10.3

Autovehicule pentru transportul a 10 sau mai mulți pasageri

29.10.30

Autovehicule pentru transportul a 10 sau mai mulți pasageri

29.10.4

Autovehicule pentru transportul mărfurilor

29.10.41

Vehicule pentru mărfuri, cu motor cu piston, cu combustie internă s,i aprindere prin
compresie (Diesel sau semiDiesel), noi

49114 (*)

29.10.42

Vehicule pentru mărfuri, cu motor cu piston, cu combustie internă s,i aprindere prin
scânteie; alte vehicule de mărfuri, noi

49114 (*)

29.10.43

Tractoare rutiere pentru semiremorci

49111

29.10.44

S,asiuri dotate cu motor, pentru autovehicule

49121

29.10.5

Autovehicule speciale

29.10.51

Camioane macara

49115

29.10.52

Vehicule de zăpadă, vehicule pentru golf s,i altele similare, cu motor

49116

29.10.59

Autovehicule speciale n.c.a.

49119

29.10.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a autovehiculelor

29.10.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a autovehiculelor

29.2

Caroserii (cabine) pentru vehicule cu motor; remorci s,i semiremorci

29.20

Caroserii (cabine) pentru autovehicule; remorci s,i semiremorci

29.20.1

Caroserii pentru autovehicule

29.20.10

Caroserii pentru autovehicule

29.20.2

Remorci s,i semiremorci; containere

29.20.21

Containere proiectate special pentru deplasarea cu unul sau mai multe mijloace de
transport

49221

29.20.22

Remorci s,i semiremorci de tip rulotă, pentru cazare sau camping

49222

29.20.23

Alte remorci s,i semiremorci

49229

29.20.3

Componente pentru remorci, semiremorci s,i alte vehicule, nepropulsate mecanic

49112

88221 (*)

49210
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29.20.30

Componente pentru remorci, semiremorci s,i alte vehicule, nepropulsate mecanic

49232

29.20.4

Servicii de recondiționare, montaj, echipare s,i tinichigerie pentru autovehicule

29.20.40

Servicii de recondiționare, asamblare, echipare s,i caroserie pentru autovehicule

29.20.5

Servicii de echipare pentru rulote s,i case mobile

29.20.50

Servicii de echipare pentru rulote s,i case mobile

29.20.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a caroseriilor (cabinelor)
pentru autovehicule, remorci s,i semiremorci

29.20.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a caroseriilor (cabinelor)
pentru autovehicule, remorci s,i semiremorci

29.3

Piese s,i accesorii pentru autovehicule

29.31

Echipament electric s,i electronic pentru autovehicule

29.31.1

Seturi de cabluri de aprindere s,i alte seturi de cabluri tipul celor utilizate la vehicule,
aeronave sau nave

29.31.10

Seturi de înfăs,urări pentru aprindere s,i alte seturi de tipul celor folosite la vehicule,
aeronave sau nave

29.31.2

Alte echipamente electrice pentru autovehicule s,i componente pentru acestea

29.31.21

Bujii; magnetouri; magneto-dinamuri; volante magnetice; distribuitoare; bobine de
inducție

46910 (*)

29.31.22

Demaroare s,i demaroare – generatoare cu funcție dublă; alte generatoare s,i alte
echipamente

46910 (*)

29.31.23

Echipament electric de semnalizare, s,tergătoare de parbriz, degivroare s,i instalații de
dezaburire pentru autovehicule s,i motociclete

46910 (*)

29.31.3

Componente pentru alte echipamente electrice utilizate la autovehicule s,i motociclete

29.31.30

Componente pentru alte echipamente electrice utilizate la autovehicule s,i motociclete

29.31.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a echipamentului electric
s,i electronic pentru autovehicule

29.31.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a echipamentului electric
s,i electronic pentru autovehicule

29.32

Alte piese s,i accesorii pentru autovehicule

29.32.1

Scaune pentru autovehicule

29.32.10

Scaune pentru autovehicule

29.32.2

Centuri de siguranță pentru scaune, airbaguri s,i piese s,i accesorii pentru caroserii

29.32.20

Centuri de siguranță pentru scaune, airbaguri s,i piese s,i accesorii pentru caroserii

29.32.3

Piese s,i accesorii pentru autovehicule, n.c.a.

29.32.30

Piese s,i accesorii pentru autovehicule, n.c.a

29.32.9

Servicii de montaj pentru piese s,i accesorii pentru autovehicule n.c.a.; servicii de montaj
al seturilor complete de construcție pentru autovehicule în cadrul procesului de
producție; operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a pieselor s,i
accesoriilor pentru autovehicule

29.32.91

Servicii subcontractate de montaj al seturilor complete pentru autovehicule

88221 (*)

29.32.92

Servicii de montaj al pieselor s,i al accesoriilor pentru autovehicule n.c.a.

88221 (*)

29.32.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a altor piese s,i accesorii
pentru autovehicule

88221 (*)

30

Alte utilaje de transport

30.1

Nave s,i ambarcațiuni

88221 (*)

88221 (*)

88221 (*)

46330

46960 (*)

88239 (*)

38111 (*)

49231

49129 (*)
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30.11

Nave s,i structuri flotante

30.11.1

Nave

30.11.10

Nave

30.11.2

Nave s,i vase similare pentru transportul de persoane s,i mărfuri

30.11.21

Vase de croazieră, ambarcațiuni pentru excursii s,i vase similare pentru transport de
persoane; feriboturi de toate tipurile

49311

30.11.22

Nave-cisternă pentru transportul țițeiului, al produselor petroliere, al produselor
chimice, al gazului lichefiat

49312

30.11.23

Nave frigorifice, cu excepția navelor-cisternă

49313

30.11.24

Cargouri pentru mărfuri uscate

49314

30.11.3

Pescadoare s,i alte nave speciale

30.11.31

Pescadoare; nave-fabrică s,i alte nave pentru prelucrarea s,i conservarea produselor
pescăres,ti

49315

30.11.32

Remorchere s,i remorchere-împingătoare

49316

30.11.33

Nave de dragat; faruri plutitoare, macarale plutitoare; alte nave

49319 (*)

30.11.4

Vase s,i infrastructuri costiere

30.11.40

Vase s,i infrastructuri costiere

30.11.5

Alte structuri flotante (inclusiv plute, tancuri, batardouri, pontoane de debarcare,
geamanduri s,i balize)

30.11.50

Alte structuri flotante (inclusiv plute, tancuri, batardouri, pontoane de debarcare,
geamanduri s,i balize)

30.11.9

Servicii de transformare, recondiționare s,i echipare a navelor, a platformelor s,i a
structurilor plutitoare; operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a
navelor s,i a structurilor plutitoare

30.11.91

Servicii de transformare s,i recondiționare a navelor, a platformelor s,i a structurilor
plutitoare

88229 (*)

30.11.92

Servicii de echipare a navelor, a platformelor s,i a structurilor plutitoare

88229 (*)

30.11.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a navelor s,i a structurilor
plutitoare

88229 (*)

30.12

Ambarcațiuni de agrement s,i sportive

30.12.1

Ambarcațiuni de agrement s,i sportive

30.12.11

Veliere (cu excepția celor gonflabile) de agrement sau sportive, cu sau fără motor auxiliar

49410

30.12.12

Ambarcațiuni gonflabile pentru agrement s,i sport

49490 (*)

30.12.19

Alte ambarcațiuni de agrement sau sportive; ambarcațiuni cu vâsle s,i canoe

49490 (*)

30.12.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a ambarcațiunilor de
agrement s,i sportive

30.12.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a ambarcațiunilor de
agrement s,i sportive

30.2

Locomotive s,i material rulant

30.20

Locomotive s,i material rulant

30.20.1

Locomotive de cale ferată s,i tendere de locomotivă

30.20.11

Locomotive de cale ferată acționate dintr-o sursă externă de energie electrică

49511

30.20.12

Locomotive Diesel-electrice

49512

30.20.13

Alte locomotive de cale ferată; tendere de locomotivă

49519

49319 (*)

49320

49390

88229 (*)
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30.20.2

Vagoane de cale ferată sau tramvai autopropulsate, furgonete s,i camioane, cu excepția
vehiculelor de întreținere sau de service

30.20.20

Vagoane de cale ferată sau tramvai autopropulsate, furgonete s,i camioane, cu excepția
vehiculelor de întreținere sau de service

30.20.3

Alte tipuri de material rulant

30.20.31

Vehicule de service sau întreținere pentru calea ferată sau s,inele de tramvai

49531

30.20.32

Vagoane de tren sau tramvai pentru pasageri, care nu sunt autopropulsate; furgonete
pentru bagaje s,i alte furgonete specializate

49532

30.20.33

Vagoane de tren sau tramvai pentru mărfuri, care nu sunt autopropulsate

49533

30.20.4

Componente pentru locomotive de tren sau vagoane-motor de tramvai sau material
rulant; dispozitive de fixare s,i asamblare s,i componente pentru acestea; echipamente
mecanice de control al traficului

30.20.40

Componente pentru locomotive de tren sau vagoane-motor de tramvai sau material
rulant; dispozitive de fixare s,i asamblare s,i componente pentru acestea; echipamente
mecanice de control al traficului

30.20.9

Servicii de recondiționare s,i echipare (dotare) a locomotivelor de tren sau
vagoanelor-motor de tramvai s,i a materialului rulant; operații subcontractate care fac
parte din procesul de fabricație a locomotivelor de tren s,i a materialului rulant

30.20.91

Servicii de recondiționare s,i echipare (dotare) a locomotivelor de tren sau a
vagoanelor-motor de tramvai s,i a materialului rulant

88229 (*)

30.20.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a locomotivelor de tren
s,i a materialului rulant

88229 (*)

30.3

Aeronave s,i nave spațiale s,i utilaje conexe

30.30

Aeronave s,i nave spațiale s,i utilaje conexe

30.30.1

Motoare electrice s,i motoare pentru aeronave s,i nave spațiale; simulatoare de zbor
pentru antrenament la sol s,i componentele aferente

30.30.11

Motoare cu aprindere prin scânteie, pentru aeronave

43131

30.30.12

Turboreactoare s,i turbopropulsoare

43132

30.30.13

Motoare cu reacție, excluzând turboreactoare

43133

30.30.14

Simulatoare de zbor s,i componente pentru acestea

43134

30.30.15

Componente pentru motoare cu aprindere prin scânteie pentru aeronave

43152

30.30.16

Componente pentru turboreactoare sau turbopropulsoare

43155

30.30.2

Baloane s,i dirijabile; planoare, deltaplane s,i alte aparate de zbor fără motor

30.30.20

Baloane s,i dirijabile; planoare, deltaplane s,i alte aparate de zbor fără motor

30.30.3

Elicoptere s,i aeroplane

30.30.31

Elicoptere

49621

30.30.32

Aeroplane s,i alte aparate de zbor cu o greutate proprie ≤ 2 000 kg

49622

30.30.33

Aeroplane s,i alte aparate de zbor cu o greutate proprie > 2 000 kg, dar ≤ 15 000 kg

49623 (*)

30.30.34

Aeroplane s,i alte aparate de zbor cu o greutate proprie > 15 000 kg

49623 (*)

30.30.4

Nave spațiale (incluzând sateliți) s,i vehicule de lansare a navelor spațiale

30.30.40

Nave spațiale (incluzând sateliți) s,i vehicule de lansare a navelor spațiale

30.30.5

Alte componente pentru aeronave s,i nave spațiale

30.30.50

Alte componente pentru aeronave s,i nave spațiale

30.30.6

Servicii de reparație capitală s,i transformare a aeronavelor s,i a motoarelor pentru
aeronave

49520

49540

49610

49630

38111 (*)
49640
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30.30.60

Servicii de reparație capitală s,i transformare a aeronavelor s,i a motoarelor pentru
aeronave

87149 (*)

30.30.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a navelor spațiale s,i a
utilajelor conexe

30.30.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a navelor spațiale s,i a
utilajelor conexe

30.4

Vehicule militare de luptă

30.40

Vehicule militare de luptă

30.40.1

Tancuri motorizate s,i alte vehicule blindate de luptă s,i componente pentru acestea

30.40.10

Tancuri motorizate s,i alte vehicule blindate de luptă s,i componente pentru acestea

30.40.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a vehiculelor militare de
luptă

30.40.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a vehiculelor militare de
luptă

30.9

Utilaj de transport n.c.a.

30.91

Motociclete

30.91.1

Motociclete s,i atas,e

30.91.11

Motociclete s,i biciclete cu un motor auxiliar cu motor cu pistoane cu combustie internă
≤ 50 cm3

49911

30.91.12

Motociclete cu un motor auxiliar cu motor cu pistoane cu combustie internă > 50 cm3

49912

30.91.13

Motociclete n.c.a.; atas,e

49913

30.91.2

Piese s,i accesorii pentru motociclete s,i atas,e

30.91.20

Părți s,i accesorii pentru motociclete s,i atas,e

30.91.3

Motoare cu combustie internă de tipul celor utilizate pentru motociclete

30.91.31

Motoare cu combustie internă, cu piston s,i aprindere prin scânteie, pentru motociclete
cu o capacitate cilindrică ≤ 1 000 cm3

43121 (*)

30.91.32

Motoare cu combustie internă, cu piston s,i aprindere prin scânteie, pentru motociclete
cu o capacitate cilindrică > 1 000 cm3

43122 (*)

30.91.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a motocicletelor

30.91.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a motocicletelor

30.92

Biciclete s,i cărucioare pentru invalizi

30.92.1

Biciclete s,i alte s,i alte vehicule cu roți, fără motor

30.92.10

Biciclete s,i alte s,i alte vehicule cu roți, fără motor

30.92.2

Cărucioare pentru invalizi, cu excepția pieselor s,i a accesoriilor

30.92.20

Cărucioare pentru invalizi, cu excepția pieselor s,i a accesoriilor

30.92.3

Piese s,i accesorii pentru biciclete s,i alte vehicule cu roți fără motor s,i cărucioare pentru
invalizi

30.92.30

Piese s,i accesorii pentru biciclete s,i alte vehicule cu roți fără motor s,i cărucioare pentru
invalizi

30.92.4

Cărucioare pentru copii s,i componente pentru acestea

30.92.40

Cărucioare pentru copii s,i componente pentru acestea

30.92.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a bicicletelor s,i a
cărucioarelor pentru invalizi

30.92.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a bicicletelor s,i a
cărucioarelor pentru invalizi

88229 (*)

44710

88229 (*)

49941

88229 (*)

49921

49922

49942

38992

88229 (*)
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30.99

Alte utilaje de transport n.c.a.

30.99.1

Alte utilaje de transport n.c.a.

30.99.10

Alte utilaje de transport n.c.a.

30.99.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a altor utilaje de
transport n.c.a.

30.99.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a altor utilaje de
transport n.c.a.

31

Mobilier

31.0

Mobilier

31.00

Scaune s,i componente pentru acestea; componente de mobilier

31.00.1

Scaune s,i componente pentru acestea

31.00.11

Scaune, în special cu cadru metalic

38111

31.00.12

Scaune, în special cu cadru de lemn

38112

31.00.13

Alte scaune

38119

31.00.14

Componente pentru scaune

38160 (*)

31.00.2

Componente de mobilier (cu excepția scaunelor)

31.00.20

Componente de mobilier (cu excepția scaunelor)

31.00.9

Servicii de tapisare a scaunelor; operații subcontractate care fac parte din procesul de
fabricație a scaunelor, a componentelor acestora s,i a componentelor de mobilier

31.00.91

Servicii de tapițerie pentru scaune

88190 (*)

31.00.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a scaunelor, a
componentelor acestora s,i a componentelor de mobilier

88190 (*)

31.01

Mobilier de birou s,i pentru spații comerciale

31.01.1

Mobilier de birou s,i pentru spații comerciale

31.01.11

Mobilier metalic de tipul celui folosit în birouri

38121

31.01.12

Mobilier din lemn de tipul celui folosit în birouri

38122

31.01.13

Mobilier din lemn pentru spații comerciale

38140 (*)

31.01.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a mobilierului de birou
s,i pentru spații comerciale

31.01.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a mobilierului de birou
s,i pentru spații comerciale

31.02

Mobilă de bucătărie

31.02.1

Mobilă de bucătărie

31.02.10

Mobilă de bucătărie

31.02.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a mobilei de bucătărie

31.02.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a mobilei de bucătărie

31.03

Saltele

31.03.1

Saltele

31.03.11

Suporturi pentru saltele

38150 (*)

31.03.12

Saltele, cu excepția suporturilor pentru saltele

38150 (*)

31.03.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a saltelelor

31.03.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a saltelelor

31.09

Alte tipuri de mobilier

31.09.1

Alte tipuri de mobilier

49930

88229 (*)

38160 (*)

88190 (*)

38130

88190 (*)

88190 (*)

4.6.2008

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

RO

Cod

Titlu

L 145/163
CPC ver. 2

31.09.11

Mobilier metalic n.c.a.

38140 (*)

31.09.12

Mobilier din lemn de tipul celui folosit în dormitoare, sufragerii s,i în camere de zi

38140 (*)

31.09.13

Mobilier din lemn n.c.a.

38140 (*)

31.09.14

Mobilier din materiale plastice sau alte materiale (de exemplu, trestie, răchită sau
bambus)

38140 (*)

31.09.9

Servicii de finisare a mobilierului nou; operații subcontractate care fac parte din procesul
de fabricație a altor tipuri de mobilier

31.09.91

Servicii de finisare a mobilierului nou (cu excepția tapițeriei scaunelor)

88190 (*)

31.09.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a altor tipuri de mobilier

88190 (*)

32

Alte produse industriale

32.1

Bijuterii, gablonzuri s,i articole conexe

32.11

Monede

32.11.1

Monede

32.11.10

Monede

32.11.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a monedelor

32.11.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a monedelor

32.12

Bijuterii s,i articole conexe

32.12.1

Bijuterii s,i articole conexe

32.12.11

Perle de cultură, pietre prețioase sau semiprețioase, inclusiv pietre sintetice s,i
reconstituite, prelucrate dar nemontate

38220

32.12.12

Diamante industriale, prelucrate; praf s,i pulbere de pietre prețioase sau semiprețioase
naturale sau sintetice

38230

32.12.13

Articole de bijuterie s,i componente pentru acestea; articole de giuvaergerie în aur s,i
argint s,i componente pentru acestea

38240 (*)

32.12.14

Alte articole din metale prețioase; articole din perle naturale sau de cultură, pietre
prețioase sau semiprețioase

38240 (*)
48490 (*)

32.12.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a bijuteriilor s,i a articolelor conexe

32.12.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a bijuteriilor s,i a articolelor conexe

32.13

Imitații de bijuterii s,i articole conexe

32.13.1

Imitații de bijuterii s,i articole conexe

32.13.10

Imitații de bijuterii s,i articole conexe

32.13.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a imitațiilor de bijuterii
s,i a articolelor conexe

32.13.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a imitațiilor de bijuterii
s,i a articolelor conexe

32.2

Instrumente muzicale

32.20

Instrumente muzicale

32.20.1

Piane, orgi s,i alte instrumente muzicale cu corzi s,i de suflat, instrumente cu clape; metronoame, diapazoane; mecanisme pentru cutiile muzicale

32.20.11

Piane s,i alte instrumente muzicale cu claviatură s,i coarde

38310

32.20.12

Alte instrumente cu coarde

38320

32.20.13

Orgi cu tuburi s,i claviatură, armonii s,i instrumente similare; acordeoane s,i instrumente
similare; muzicuțe; instrumente de suflat

38330

32.20.14

Instrumente muzicale sau cu claviatură, al căror sunet este produs sau trebuie să fie
amplificat electric

38340

38250

88190 (*)

88190 (*)

38997
48490 (*)

88190 (*)
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32.20.15

Alte instrumente muzicale

38350

32.20.16

Metronoame, diapazoane s,i camertonuri; mecanisme pentru cutii muzicale; coarde
pentru instrumente muzicale

38360 (*)

32.20.2

Piese s,i accesorii pentru instrumente muzicale

32.20.20

Piese s,i accesorii pentru instrumente muzicale

32.20.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a instrumentelor
muzicale

32.20.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a instrumentelor
muzicale

32.3

Articole sportive

32.30

Articole sportive

32.30.1

Articole sportive

32.30.11

Schiuri s,i alte echipamente pentru schi, cu excepția încălțămintei; patine s,i patine cu
rotile; componente pentru acestea

38410

32.30.12

Încălțăminte pentru schi

29410

32.30.13

Schiuri de apă, plans,e pentru surfing, plans,e pentru vele s,i alte echipamente pentru
sporturi nautice

38420

32.30.14

Articole s,i echipamente pentru gimnastică, centre de fitness s,i atletism

38430

32.30.15

Alte articole s,i echipamente pentru sport s,i jocuri în aer liber; bazine de înot s,i bazine
de vâslit

38440

32.30.16

Undițe, alte unelte de pescuit la fir articole pentru pescuit s,i vânat n.c.a.

38450

32.30.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a articolelor sportive

32.30.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a articolelor sportive

32.4

Jocuri s,i jucării

32.40

Jocuri s,i jucării

32.40.1

Păpus,i, exclusiv antropomorfe; jucării reprezentând
neantropomorfe; componente pentru acestea

32.40.11

Păpus,i, exclusiv antropomorfe

38520 (*)

32.40.12

Jucării reprezentând animale sau creaturi neantropomorfe

38520 (*)

32.40.13

Piese s,i accesorii pentru păpus,i antropomorfe

38530

32.40.2

Trenulețe de jucărie s,i accesorii pentru acestea; alte modele la scară redusă sau seturi de
construit s,i jucării de construit

32.40.20

Trenulețe de jucărie s,i accesorii pentru acestea; alte modele reduse la scară sau seturi de
construit s,i jucării de construit

32.40.3

Alte jucării, inclusiv instrumente muzicale de jucărie

32.40.31

Jucării cu roți, concepute pentru deplasarea copiilor; cărucioare pentru păpus,i

38510

32.40.32

Jocuri de puzzle

38550

32.40.39

Jocuri s,i jucării n.c.a.

38560

32.40.4

Alte jocuri

32.40.41

Cărți de joc

38570

32.40.42

Articole pentru biliard, articole pentru parcuri de distracții, jocuri de masă sau de interior;
alte jocuri, care funcționează cu monede sau jetoane

38590

32.40.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a altor jocuri s,i jucării

32.40.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a altor jocuri s,i jucării

32.5

Instrumente s,i materiale dentare s,i medicale

32.50

Instrumente s,i materiale dentare s,i medicale

38360 (*)

animale

sau

88190 (*)

88190 (*)

creaturi

38540

88190 (*)
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32.50.1

Instrumente s,i aparate medicale, chirurgicale s,i dentare

32.50.11

Instrumente s,i dispozitive utilizate în tratamentele dentare

48130

32.50.12

Sterilizatoare medicale, chirurgicale sau de laborator

48140

32.50.13

Seringi, ace, catetere, canule s,i articole similare; instrumente oftalmologice s,i alte
instrumente s,i aparate n.c.a.

48150

32.50.2

Instrumente s,i aparate de uz terapeutic; accesorii, proteze s,i aparate ortopedice

32.50.21

Instrumente s,i aparate de uz terapeutic; aparate de respirat

48160 (*)

32.50.22

Articulații artificiale; aparate ortopedice; dinți artificiali; aparate dentare; părți artificiale
ale corpului n.c.a.

35440 (*)
48170 (*)

32.50.23

Componente s,i accesorii pentru proteze s,i aparate ortopedice

48170 (*)

32.50.3

Mobilier medical, chirurgical, stomatologic sau veterinar; scaune de frizerie s,i scaune
similare s,i componente pentru acestea

32.50.30

Mobilier medical, chirurgical, stomatologic sau veterinar; scaune de frizerie s,i scaune
similare s,i componente pentru acestea

32.50.4

Ochelari, lentile s,i componente pentru acestea

32.50.41

Lentile de contact; lentile de ochelari din orice material

48311 (*)

32.50.42

Ochelari de vedere, de soare s,i ochelari similari, de corecție, protecție sau alți ochelari

48312

32.50.43

Rame s,i monturi pentru ochelari de vedere, ochelari de soare sau alți ochelari similari

48313

32.50.44

Componente pentru de rame s,i monturi pentru ochelari de vedere s,i de soare sau alți
ochelari similari

48352

32.50.5

Alte articole de uz medical sau chirurgical

32.50.50

Alte articole de uz medical sau chirurgical

32.50.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a echipamentului medical sau chirurgical s,i a aparatelor ortopedice

32.50.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a echipamentului medical sau chirurgical s,i a aparatelor ortopedice

32.9

Articole industriale n.c.a.

32.91

Mături s,i perii

32.91.1

Mături s,i perii

32.91.11

Mături s,i perii de uz casnic

38993 (*)

32.91.12

Periuțe de dinți, perii de păr s,i alte perii de toaletă de uz personal; pensule pentru artis,ti,
pensule de scris s,i pensule de uz cosmetic

38993 (*)

32.91.19

Alte perii s,i pensule n.c.a.

38993 (*)

32.91.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a măturilor s,i a periilor

32.91.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a măturilor s,i a periilor

32.99

Alte bunuri industriale n.c.a.

32.99.1

Căs,ti de protecție; stilouri s,i creioane, table, s,tampile pentru datare, sigilare sau numerotare; panglici de mas,ină de scris, tus,iere

32.99.11

Căs,ti de protecție s,i alte articole de protecție

36971
36972

32.99.12

Pixuri cu pastă; pixuri cu vârf de pâslă s,i alte pixuri s,i markere cu vârf poros; creioane
mecanice sau culisante

38911 (*)

32.99.13

Stilouri de desen cu tus,; stilouri cu rezervor; stilouri tip stilograf s,i alte stilouri

38911 (*)

48180

35290

88235 (*)

88190 (*)
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32.99.14

Seturi de instrumente de scris, suporturi de stilou s,i creion s,i suporturi similare;
componente ale acestora

38911 (*)

32.99.15

Creioane, creioane colorate, mine de creion, pasteluri, cărbune de desenat, cretă de scris
sau de desenat s,i cretă de croitorie

38911 (*)

32.99.16

Table s,i tăblițe de scris; s,tampile de sigilat s,i de numerotat; panglici pentru mas,ini de scris
sau panglici similare; tus,iere

38140
38912

32.99.2

Umbrele; bastoane; nasturi; matrițe de nasturi; copci; componente ale acestora

32.99.21

Umbrele s,i umbrele de soare; bastoane pentru mers, bastoane-scaun, bice s,i alte articole
similare

38921

32.99.22

Componente, borduri s,i accesorii pentru umbrele, umbrele de soare, bastoane, bastoanescaun, bice s,i alte articole similare

38922 (*)

32.99.23

Capse cu închidere prin apăsare, capse, butoane de mănus,ă s,i părți ale acestora; nasturi;
fermoare

38923

32.99.24

Matrițe pentru nasturi s,i alte componente pentru nasturi; nasturi negăuriți; componente
pentru fermoare

38924

32.99.3

Produse obținute din păr uman sau animal; produse similare din materiale textile

32.99.30

Produse obținute din păr uman sau animal; produse similare din materiale textile

32.99.4

Brichete, pipe s,i componente ale acestora; articole din materiale combustibile; combustibili lichizi sau sub formă de gaz lichefiat

32.99.41

Brichete pentru țigarete s,i alte brichete; pipe de fumat s,i portțigarete sau suporturi pentru țigări de foi s,i componente ale acestora

38994 (*)

32.99.42

Componente pentru brichete; aliaje piroforice; articole din materiale combustibile

38995

32.99.43

Combustibili lichizi sau sub formă de gaz lichefiat pentru brichete, în recipiente cu o
capacitate ≤ 300 cm3

38999 (*)

32.99.5

Alte articole n.c.a.

32.99.51

Articole pentru ocazii festive, de carnaval sau de divertisment, inclusiv truse de prestidigitație s,i obiecte-surpriză

38991

32.99.52

Piepteni, inele pentru prins părul s,i altele similare; ace de păr; bigudiuri; atomizoare de
parfum s,i monturi s,i capete pentru acestea

38994 (*)

32.99.53

Instrumente, aparate s,i modele concepute pentru demonstrații

38996

32.99.54

Lumânări, lumânări conice s,i altele similare

38999 (*)

32.99.55

Flori artificiale, frunzis, s,i fructe s,i componente ale acestora

38999 (*)

32.99.59

Alte articole diverse n.c.a.

38999 (*)
48160

32.99.6

Servicii de taxidermie

32.99.60

Servicii de taxidermie

32.99.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a altor bunuri industriale n.c.a.

32.99.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a altor bunuri industriale n.c.a.

33

Servicii de reparare s,i instalare a mas,inilor s,i a echipamentelor

33.1

Servicii de reparare a mas,inilor, a echipamentelor s,i a produselor metalice industriale

33.11

Servicii de reparare a produselor metalice industriale

33.11.1

Servicii de reparare s,i întreținere a produselor metalice industriale

38972

88190 (*)

88190 (*)
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33.11.11

Servicii de reparare s,i întreținere a structurilor metalice

87110 (*)

33.11.12

Servicii de reparare s,i întreținere a cisternelor, rezervoarelor s,i containerelor metalice

87110 (*)

33.11.13

Servicii de reparare s,i întreținere a generatoarelor de aburi, cu excepția cazanelor de apă
caldă pentru încălzirea centrală

87110 (*)

33.11.14

Servicii de reparare s,i întreținere a armelor s,i munițiilor

87110 (*)

33.11.19

Servicii de reparare s,i întreținere a altor produse metalice industriale

87110 (*)

33.12

Servicii de reparare a mas,inilor

33.12.1

Servicii de reparare s,i întreținere a mas,inilor universale

33.12.11

Servicii de reparare s,i întreținere a motoarelor s,i turbinelor, cu excepția celor pentru
aeronave, vehicule s,i motociclete

87156 (*)

33.12.12

Servicii de reparare s,i întreținere a echipamentului hidraulic s,i pneumatic, a altor pompe,
compresoare, robineți s,i supape

87156 (*)

33.12.13

Servicii de instalare, reparare s,i întreținere a rulmenților, a roților dințate, a angrenajelor
s,i a organelor de transmisie

87156 (*)

33.12.14

Servicii de reparare s,i întreținere a cuptoarelor s,i a arzătoarelor

87156 (*)

33.12.15

Servicii de reparare s,i întreținere a echipamentului de ridicare s,i manipulare

87156 (*)

33.12.16

Servicii de reparare s,i întreținere a mas,inilor s,i a echipamentului de birou (cu excepția
computerelor s,i a perifericelor)

87120

33.12.17

Servicii de reparare s,i întreținere a sculelor de mână cu acționare mecanică

87156 (*)

33.12.18

Servicii de reparare s,i întreținere a echipamentelor de răcire s,i aerisire, cu excepția celor
de uz casnic

87156 (*)

33.12.19

Servicii de reparare s,i întreținere a mas,inilor universale n.c.a.

87156 (*)

33.12.2

Servicii de reparare s,i întreținere a mas,inilor speciale

33.12.21

Servicii de reparare s,i întreținere a utilajelor agricole s,i forestiere

87156 (*)

33.12.22

Servicii de reparare s,i întreținere a mas,inilor de prelucrat metale prin copiere după s,ablon
s,i a mas,inilor-unelte

87156 (*)

33.12.23

Servicii de reparare s,i întreținere a utilajelor metalurgice

87156 (*)

33.12.24

Servicii de reparare s,i întreținere a utilajelor pentru minerit, exploatări în carieră s,i
construcții

87156 (*)

33.12.25

Servicii de reparare s,i întreținere a utilajelor pentru prelucrarea alimentelor, a băuturilor
s,i a tutunului

87156 (*)

33.12.26

Servicii de reparare s,i întreținere a mas,inilor utilizate la producerea textilelor, a
îmbrăcămintei s,i a articolelor din piele

87156 (*)

33.12.27

Servicii de reparare s,i întreținere a utilajelor folosite la producerea hârtiei s,i a cartonului

87156 (*)

33.12.28

Servicii de reparare s,i întreținere a utilajelor pentru materiale plastice s,i cauciuc

87156 (*)

33.12.29

Servicii de reparare s,i întreținere a altor mas,ini speciale

87156 (*)

33.13

Servicii de reparare a echipamentului electronic s,i optic

33.13.1

Servicii de reparare s,i întreținere a echipamentului electronic s,i optic
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33.13.11

Servicii de reparare s,i întreținere a instrumentelor s,i a aparatelor de măsură, testare s,i
navigație

87154 (*)

33.13.12

Servicii de reparare s,i întreținere a echipamentului de iradiat, electromedical s,i
electroterapeutic

87154 (*)

33.13.13

Servicii de reparare s,i întreținere a aparaturii fotografice s,i a instrumentelor optice
profesionale

87154 (*)

33.13.19

Servicii de reparare s,i întreținere a altor echipamente profesionale

87154 (*)

33.14

Servicii de reparare a echipamentului electric

33.14.1

Servicii de reparare s,i întreținere a echipamentului electric

33.14.11

Servicii de reparare s,i întreținere a motoarelor electrice, a generatoarelor, a
transformatoarelor s,i a aparaturii electrice de distribuție s,i comandă

87152 (*)

33.14.19

Servicii de reparare s,i întreținere a altor echipamente electrice profesionale

87152 (*)

33.15

Servicii de reparare s,i întreținere a navelor s,i a ambarcațiunilor

33.15.1

Servicii de reparare s,i întreținere a navelor s,i a ambarcațiunilor

33.15.10

Servicii de reparare s,i întreținere a navelor s,i a ambarcațiunilor

33.16

Servicii de reparare s,i întreținere a aeronavelor s,i a navelor spațiale

33.16.1

Servicii de reparare s,i întreținere a aeronavelor s,i a navelor spațiale

33.16.10

Servicii de reparare s,i întreținere a aeronavelor s,i a navelor spațiale

33.17

Servicii de reparare s,i întreținere a altor utilaje de transport

33.17.1

Servicii de reparare s,i întreținere a altor utilaje de transport

33.17.11

Servicii de reparare s,i întreținere a locomotivelor s,i a materialului rulant

87149 (*)

33.17.19

Servicii de reparare s,i întreținere a altor utilaje de transport n.c.a.

87149 (*)

33.19

Servicii de reparare a altor echipamente

33.19.1

Servicii de reparare a altor echipamente

33.19.10

Servicii de reparare a altor echipamente

33.2

Servicii de instalare a echipamentelor s,i a utilajelor industriale

33.20

Servicii de instalare a echipamentelor s,i a utilajelor industriale

33.20.1

Servicii de reparare a mas,inilor, a echipamentelor s,i a produselor metalice industriale

33.20.11

Servicii de instalare a generatoarelor de aburi (cu excepția cazanelor de apă caldă pentru
încălzire centrală), inclusiv servicii de instalare a sistemelor de conducte pentru instalații
industriale

87310 (*)

33.20.12

Servicii de reparare a altor mas,ini, echipamente s,i produse metalice industriale

87310 (*)

33.20.2

Servicii de instalare a mas,inilor universale

33.20.21

Servicii de instalare a aparaturii de birou s,i de calcul

87333

33.20.29

Servicii de instalare a altor mas,ini universale n.c.a.

87320 (*)

33.20.3

Servicii de instalare a mas,inilor speciale

33.20.31

Servicii de instalare a mas,inilor s,i utilajelor agricole

87320 (*)

33.20.32

Servicii de instalare a mas,inilor de prelucrat metale prin copiere după s,ablon

87320 (*)

33.20.33

Servicii de instalare a mas,inilor s,i utilajelor metalurgice industriale

87320 (*)

33.20.34

Servicii de instalare a mas,inilor s,i utilajelor miniere

87320 (*)

33.20.35

Servicii de instalare a utilajelor pentru prelucrarea alimentelor, a băuturilor s,i a tutunului

87320 (*)

87149 (*)

87149 (*)

87159
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33.20.36

Servicii de instalare a utilajelor industriale pentru producerea textilelor, a îmbrăcămintei
s,i a articolelor din piele

87320 (*)

33.20.37

Servicii de instalare a utilajelor industriale pentru producerea hârtiei s,i a cartonului

87320 (*)

33.20.38

Servicii de instalare a utilajelor industriale pentru producerea materialelor plastice s,i a
cauciucului

87320 (*)

33.20.39

Servicii de instalare a altor mas,ini speciale

87320 (*)
87331

33.20.4

Servicii de instalare a echipamentului electronic s,i optic

33.20.41

Servicii de instalare a instrumentelor optice s,i de precizie s,i a aparaturii medicale
profesionale

87350

33.20.42

Servicii de instalare a echipamentului electronic profesional

87340

33.20.5

Servicii de instalare a echipamentului electric

33.20.50

Servicii de instalare a echipamentului electric

33.20.6

Servicii de instalare a echipamentului de comandă a proceselor industriale

33.20.60

Servicii de instalare a echipamentului de comandă a proceselor industriale

33.20.7

Servicii de instalare a altor bunuri n.c.a.

33.20.70

Servicii de instalare a altor bunuri n.c.a.

D

ELECTRICITATE, GAZ, ABURI S,I AER CONDIȚIONAT

35

Electricitate, gaz, aburi, aer condiționat

35.1

Electricitate, servicii de transmitere s,i distribuție

35.11

Electricitate

35.11.1

Electricitate

35.11.10

Electricitate

35.12

Servicii de transmitere a electricității

35.12.1

Servicii de transmitere a electricității

35.12.10

Servicii de transmitere a electricității

35.13

Servicii de distribuire a electricității

35.13.1

Servicii de distribuire a electricității

35.13.10

Servicii de distribuire a electricității

35.14

Servicii de comercializare a electricității

35.14.1

Servicii de comercializare a electricității

35.14.10

Servicii de comercializare a electricității

35.2

Gaz prelucrat; servicii de distribuție a combustibililor gazos,i prin conducte

35.21

Gaz prelucrat

35.21.1

Gaz de iluminat, gaz de apă, gaz de generator s,i gaze similare, altele decât gazele de
sondă

35.21.10

Gaz de iluminat, gaz de apă, gaz de generator s,i gaze similare, altele decât gazele de
sondă

35.22

Servicii de distribuție a combustibililor gazos,i prin conducte

35.22.1

Servicii de distribuție a combustibililor gazos,i prin conducte

87360

87320 (*)

87390

17100

69111
86311

69112
86312

61197
61297
62597

17200

L 145/170

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

RO

Cod

Titlu

4.6.2008
CPC ver. 2

35.22.10

Servicii de distribuție a combustibililor gazos,i prin conducte

69120
86320

35.23

Servicii de comercializare a gazului prin conducte

35.23.1

Servicii de comercializare a gazului prin conducte

35.23.10

Servicii de comercializare a gazului prin conducte

35.3

Servicii de distribuție a aburilor s,i a aerului condiționat

35.30

Servicii de distribuție a aburilor s,i a aerului condiționat

35.30.1

Aburi s,i apă caldă; servicii de distribuție a aburilor s,i a apei calde

35.30.11

Aburi s,i apă caldă

17300

35.30.12

Servicii de distribuție a aburilor s,i a apei calde prin conducte

69220 (*)
86340 (*)

35.30.2

Gheață; servicii de distribuție a aerului s,i a apei reci

35.30.21

Gheață, inclusiv gheața pentru răcire (cu excepția alimentelor)

17400

35.30.22

Servicii de distribuție a aerului s,i a apei reci

69220 (*)
86340 (*)

E

DISTRIBUȚIA APEI; SERVICII DE CANALIZARE, GESTIONARE A DES,EURILOR S,I DECONTAMINARE

36

Apă naturală; servicii de tratare s,i distribuție a apei

36.0

Apă naturală; servicii de tratare s,i distribuție a apei

36.00

Apă naturală; servicii de tratare s,i distribuție a apei

36.00.1

Apă naturală

36.00.11

Apă potabilă

18000 (*)

36.00.12

Apă nepotabilă

18000 (*)

36.00.2

Servicii de tratare s,i distribuție a apei prin conducte

36.00.20

Servicii de tratare s,i distribuție a apei prin conducte

36.00.3

Servicii de comercializare a apei prin conducte

36.00.30

Servicii de comercializare a apei prin conducte

37

Servicii de canalizare; nămol de epurare

37.0

Servicii de canalizare; nămol de epurare

37.00

Servicii de canalizare; nămol de epurare

37.00.1

Servicii de canalizare

37.00.11

Servicii de evacuare s,i tratare a apelor reziduale

94110

37.00.12

Servicii de tratare a bazinelor de colectare s,i a rezervoarelor septice

94120

37.00.2

Nămol de epurare

37.00.20

Nămol de epurare

38

Servicii de colectare, tratare s,i evacuare a des,eurilor; servicii de recuperare a materialelor

38.1

Des,euri; servicii de colectare a des,eurilor

38.11

Des,euri nepericuloase; servicii de colectare a des,eurilor nepericuloase

38.11.1

Servicii de colectare a des,eurilor nepericuloase reciclabile

61191 (*)

69210
69230
86330
86350

61198

39920
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38.11.11

Servicii de colectare a des,eurilor nepericuloase reciclabile, municipale

94221

38.11.19

Servicii de colectare a des,eurilor nepericuloase reciclabile, altele

94229

38.11.2

Servicii de colectare a des,eurilor nepericuloase nereciclabile

38.11.21

Servicii de colectare a des,eurilor nepericuloase nereciclabile, municipale

94231

38.11.29

Servicii de colectare a des,eurilor nepericuloase nereciclabile, altele

94239

38.11.3

Des,euri nereciclabile nepericuloase, colectate

38.11.31

Des,euri nereciclabile nepericuloase municipale

39910

38.11.39

Alte des,euri nereciclabile nepericuloase

39990 (*)

38.11.4

Epave, pentru dezmembrare

38.11.41

Vase s,i alte structuri plutitoare, pentru dezmembrare

39370

38.11.49

Epave, altele decât vasele s,i structurile plutitoare, pentru dezmembrare

39910 (*)

38.11.5

Alte des,euri reciclabile nepericuloase, colectate

38.11.51

Des,euri de sticlă

37111 (*)

38.11.52

Des,euri de hârtie s,i carton

39240 (*)

38.11.53

Anvelope pneumatice uzate, din cauciuc

39260

38.11.54

Alte des,euri de cauciuc

39250 (*)

38.11.55

Des,euri de material plastic

39270 (*)

38.11.56

Des,euri textile

39211
39212
39214
39216

38.11.57

Des,euri din piele

39220 (*)

38.11.58

Des,euri de metal nepericuloase

39310
39320
39331 (*)
39332 (*)
39333 (*)
39340 (*)
39361 (*)
39362 (*)
39363 (*)
39364 (*)
39365 (*)
39366 (*)
39367

38.11.59

Alte des,euri reciclabile nepericuloase, n.c.a.

39280 (*)
39290 (*)

38.11.6

Servicii de transport al des,eurilor nepericuloase

38.11.61

Servicii de transport al des,eurilor nepericuloase reciclabile

94313

38.11.69

Servicii de transport al altor des,euri nepericuloase

94319 (*)

38.12

Des,euri periculoase; servicii de colectare a des,eurilor periculoase

38.12.1

Servicii de colectare a des,eurilor periculoase

38.12.11

Servicii de colectare a des,eurilor medicale periculoase s,i a altor biodes,euri periculoase

94211

38.12.12

Servicii de colectare a altor des,euri industriale periculoase

94212

38.12.13

Servicii de colectare a des,eurilor municipale periculoase

94219
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38.12.2

Des,euri periculoase, colectate

38.12.21

Elemente (pastile) uzate (iradiate) de combustibil de la reactoare nucleare

33720

38.12.22

Des,euri farmaceutice

39931

38.12.23

Alte des,euri medicale periculoase

39939

38.12.24

Des,euri chimice periculoase

39950 (*)

38.12.25

Uleiuri uzate

39950 (*)

38.12.26

Des,euri de metal periculoase

39365 (*)
39366 (*)

38.12.27

Des,euri s,i resturi de elemenți galvanici, baterii de elemenți galvanici s,i acumulatoare
electrice

39380

38.12.29

Alte des,euri periculoase

39990 (*)

38.12.3

Servicii de transport al des,eurilor periculoase

38.12.30

Servicii de transport al des,eurilor periculoase

38.2

Servicii de tratare s,i evacuare a des,eurilor

38.21

Servicii de tratare s,i evacuare a des,eurilor nepericuloase

38.21.1

Servicii de tratare a des,eurilor nepericuloase pentru evacuarea finală

38.21.10

Servicii de tratare a des,eurilor nepericuloase pentru evacuarea finală

38.21.2

Servicii de evacuare a des,eurilor nepericuloase

38.21.21

Servicii de îngropare a des,eurilor sanitare

94331

38.21.22

Alte servicii de îngropare a des,eurilor

94332

38.21.23

Servicii de incinerare a des,eurilor nepericuloase

94333

38.21.29

Servicii de evacuare a altor des,euri nepericuloase

94339

38.21.3

Des,euri de solvenți organici

38.21.30

Des,euri de solvenți organici

38.21.4

Cenus,i s,i reziduuri provenite de la incinerarea des,eurilor

38.21.40

Cenus,i s,i reziduuri provenite de la incinerarea des,eurilor

38.22

Servicii de tratare s,i evacuare a des,eurilor periculoase

38.22.1

Servicii de tratare a des,eurilor nucleare s,i a altor des,euri periculoase

38.22.11

Servicii de tratare a des,eurilor nucleare

94321 (*)

38.22.19

Servicii de tratare a altor des,euri periculoase

94321 (*)

38.22.2

Servicii de evacuare a des,eurilor nucleare s,i a altor des,euri periculoase

38.22.21

Servicii de evacuare a des,eurilor nucleare

94322 (*)

38.22.29

Servicii de evacuare a altor des,euri periculoase

94322 (*)

38.3

Servicii de recuperare a materialelor; materiale secundare brute

38.31

Servicii de dezmembrare a epavelor

38.31.1

Servicii de dezmembrare a epavelor

38.31.11

Servicii de dezmembrare a navelor

94312 (*)

38.31.12

Servicii de dezmembrare a epavelor, altele decât vasele s,i structurile flotante

94312 (*)

38.32

Servicii de recuperare a materialelor sortate; materiale secundare brute

38.32.1

Servicii de recuperare a materialelor sortate

38.32.11

Servicii de recuperare a materialelor metalice sortate

94311

94319 (*)

39940

39290 (*)

89410
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38.32.12

Servicii de recuperare a materialelor nemetalice sortate

89420

38.32.2

Materiale metalice secundare brute

38.32.21

Materiale secundare brute pe bază de metale prețioase

39331 (*)
39332 (*)
39333 (*)

38.32.22

Materiale secundare brute pe bază de metale feroase

39340 (*)

38.32.23

Materiale secundare brute pe bază de cupru

39361 (*)

38.32.24

Materiale secundare brute pe bază de nichel

39362 (*)

38.32.25

Materiale secundare brute pe bază de aluminiu

39363 (*)

38.32.29

Alte materiale secundare brute metalice

39364 (*)
39368

38.32.3

Materiale secundare brute nemetalice

38.32.31

Materiale secundare brute pe bază de sticlă

39290 (*)

38.32.32

Materiale secundare brute pe bază de hârtie s,i carton

39240 (*)

38.32.33

Materiale secundare brute pe bază de materiale plastice

39270 (*)

38.32.34

Materiale secundare brute pe bază de cauciuc

39250 (*)

38.32.35

Materiale secundare brute textile

3921

38.32.39

Alte materiale secundare brute nemetalice

39220 (*)
39280 (*)
39290 (*)

39

Servicii de decontaminare s,i alte servicii de gestionare a des,eurilor

39.0

Servicii de decontaminare s,i alte servicii de gestionare a des,eurilor

39.00

Servicii de decontaminare s,i alte servicii de gestionare a des,eurilor

39.00.1

Servicii de decontaminare s,i asanare

39.00.11

Servicii de decontaminare s,i asanare a solului s,i apei freatice

94413

39.00.12

Servicii de decontaminare s,i asanare a apei de suprafață

94412

39.00.13

Servicii de decontaminare s,i asanare a aerului

94411

39.00.14

Servicii de decontaminare a clădirilor

94430

39.00.2

Alte servicii de decontaminare s,i control al poluării specializate

39.00.21

Servicii de confinare, control s,i monitorizare a terenurilor s,i alte servicii de decontaminare a terenurilor

94420

39.00.22

Alte servicii de decontaminare

94490

39.00.23

Alte servicii specializate de control al poluării

94900

F

CONSTRUCȚII S,I LUCRĂRI DE CONSTRUCȚIE

41

Construcții s,i lucrări de construcție

41.0

Construcții s,i lucrări de construcție

41.00

Construcții s,i lucrări de construcție

41.00.1

Clădiri rezidențiale

41.00.10

Clădiri rezidențiale

41.00.2

Clădiri nerezidențiale

41.00.20

Clădiri nerezidențiale

41.00.3

Lucrări generale de construcții pentru clădiri rezidențiale (lucrări noi, completări, modificări s,i lucrări de renovare)

41.00.30

Lucrări generale de construcții pentru clădiri rezidențiale (lucrări noi, completări, modificări s,i lucrări de renovare)

5311

5312

5411
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41.00.4

Lucrări generale de construcții pentru clădiri nerezidențiale (lucrări noi, completări,
modificări s,i lucrări de renovare)

41.00.40

Lucrări generale de construcții pentru clădiri nerezidențiale (lucrări noi, completări,
modificări s,i lucrări de renovare)

42

Construcții s,i lucrări de construcție civilă

42.1

Drumuri s,i căi ferate; lucrări de construcție de drumuri s,i căi ferate

42.11

Drumuri s,i autostrăzi; lucrări de construcție de drumuri s,i autostrăzi

42.11.1

Autostrăzi, drumuri, străzi s,i alte căi de circulație pentru vehicule sau pietoni s,i piste
aeroportuare

42.11.10

Autostrăzi, drumuri, străzi s,i alte căi de circulație pentru vehicule sau pietoni s,i piste
aeroportuare

42.11.2

Lucrări de construcție a autostrăzilor, a drumurilor, a străzilor s,i a altor căi de circulație
pentru vehicule sau pietoni s,i piste aeroportuare

42.11.20

Lucrări de construcție a autostrăzilor, a drumurilor, a străzilor s,i a altor căi de circulație
pentru vehicule sau pietoni s,i piste aeroportuare

42.12

Căi ferate de suprafață s,i subterane; lucrări de construcție a căilor ferate de suprafață s,i
subterane

42.12.1

Căi ferate de suprafață s,i subterane

42.12.10

Căi ferate de suprafață s,i subterane

42.12.2

Lucrări de construcție a căilor ferate de suprafață s,i subterane

42.12.20

Lucrări de construcție a căilor ferate de suprafață s,i subterane

42.13

Poduri s,i tuneluri; lucrări de construcție a podurilor s,i a tunelurilor

42.13.1

Poduri s,i tuneluri

42.13.10

Poduri s,i tuneluri

4.6.2008
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5412

53211
53213

54210 (*)

53212
54210 (*)

5322

42.13.2

Lucrări de construcție a podurilor s,i a tunelurilor

42.13.20

Lucrări de construcție a podurilor s,i a tunelurilor

42.2

Construcții s,i lucrări de construcție pentru proiecte de infrastructură

42.21

Construcții s,i lucrări de construcție pentru proiecte de infrastructură pentru fluide

42.21.1

Construirea infrastructurilor pentru fluide

42.21.11

Conducte pentru transportul fluidelor la mare distanță

53241

42.21.12

Conducte pentru transportul local al fluidelor

53251

42.21.13

Sisteme de irigație (canale); construcții pentru conducte s,i țevi de apă; stații de tratare a
apei, stații de evacuare a apelor reziduale s,i stații de pompare

53231
53234
53235

42.21.2

Lucrări de construcție pentru proiectele de infrastructuri pentru fluide

42.21.21

Lucrări de construcție pentru conducte de transport la mare distanță

54241

42.21.22

Lucrări de construcție pentru conductele locale, inclusiv lucrări auxiliare

54251

42.21.23

Lucrări de construcție pentru sisteme de irigație (canale), conducte s,i țevi de apă, stații
de tratare a apei, stații de evacuare a apelor reziduale s,i stații de pompare

54232
54239 (*)

42.21.24

Forarea puțurilor de apă s,i lucrări de instalare a foselor septice

5434

42.22

Construcții s,i lucrări de construcție pentru proiecte de infrastructură pentru energia electrică s,i telecomunicații

42.22.1

Construcții utilitare pentru energia electrică s,i telecomunicații

42.22.11

Linii principale de alimentare cu energie electrică s,i linii de comunicație la mare
distanță

54220

53242

42.22.12

Linii principale de alimentare cu energie electrică s,i linii de comunicație locale

53252

42.22.13

Centrale energetice

53262

42.22.2

Lucrări de construcție pentru proiecte de infrastructură pentru energia electrică s,i telecomunicații

42.22.21

Lucrări de construcție pentru linii principale de alimentare cu energie electrică s,i linii de
comunicație la mare distanță

54242

42.22.22

Lucrări de construcție pentru linii principale de alimentare cu energie electrică s,i linii de
comunicație locale

54252
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42.22.23

Lucrări de construcție a centralelor energetice

42.9

Construcții s,i alte lucrări pentru proiecte de construcții civile

42.91

Construcții s,i lucrări de construcție pentru proiecte de infrastructură pentru apă

42.91.1

Construcții de coastă s,i portuare, diguri, ecluze s,i structuri hidromecanice conexe

42.91.10

Construcții de coastă s,i portuare, diguri, ecluze s,i structuri hidromecanice conexe

42.91.2

Lucrări de construcție pentru construcțiile de coastă s,i portuare, diguri, ecluze s,i structuri hidromecanice conexe

42.91.20

Lucrări de construcție pentru construcțiile de coastă s,i portuare, diguri, ecluze s,i structuri hidromecanice conexe

42.99

Construcții s,i alte lucrări pentru proiecte de construcții civile n.c.a.

42.99.1

Alte lucrări de construcții civile

42.99.11

Construcții industriale s,i pentru exploatări miniere

53261
53263
53269

42.99.12

Construcții sportive s,i de agrement

53270

42.99.19

Alte lucrări de construcții civile n.c.a.

53290

42.99.2

Lucrări de construcție pentru alte construcții civile

42.99.21

Lucrări de construcție industriale s,i pentru exploatări miniere

54270

42.99.22

Lucrări de construcție pentru stadioane s,i terenuri de sport în aer liber

54280

42.99.29

Lucrări de construcție pentru alte construcții civile n.c.a.

54290

43

Lucrări de construcție specializate

43.1

Lucrări de demolare s,i de pregătire pe s,antier

43.11

Lucrări de demolare

43.11.1

Lucrări de demolare

43.11.10

Lucrări de demolare

43.12

Lucrări pregătitoare pe s,antier

43.12.1

Lucrări pregătitoare pe s,antier

43.12.11

Lucrări de pregătire a solului s,i terenului; lucrări de degajare

54320 (*)

43.12.12

Lucrări de excavare s,i deplasare a pământului

54330

43.13

Lucrări de forare s,i sondare

43.13.1

Lucrări de forare s,i sondare

43.13.10

Lucrări de forare s,i sondare

43.2

Lucrări de construcție s,i pozare a instalațiilor electrice s,i hidraulice

43.21

Lucrări de pozare a instalațiilor electrice

43.21.1

Lucrări de pozare a instalațiilor electrice

43.21.10

Lucrări de pozare a instalațiilor electrice

43.22

Lucrări de pozare a instalațiilor hidraulice, de încălzire s,i de aer condiționat

43.22.1

Lucrări de pozare a țevilor de apă, de scurgere s,i de instalare a instalațiilor de aerisire s,i
aer condiționat

43.22.11

Lucrări de pozare a țevilor de apă s,i de scurgere

5462

43.22.12

Lucrări de pozare a instalațiilor de încălzire, aerisire s,i de aer condiționat

5463

43.22.2

Lucrări de racordare a fitingurilor pentru gaz

43.22.20

Lucrări de racordare a fitingurilor pentru gaz

43.29

Alte lucrări de instalare

54260

53232
53233

54231
54239 (*)

54310

54320 (*)

5461

54640
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43.29.1

Alte lucrări de instalare

43.29.11

Lucrări de izolație

54650

43.29.12

Lucrări de montare a gardurilor s,i grilajelor

54770

43.29.19

Alte lucrări de instalare n.c.a.

5469

43.3

Lucrări de dare în exploatare s,i finisare a construcțiilor

43.31

Lucrări de tencuire

43.31.1

Lucrări de tencuire

43.31.10

Lucrări de tencuire

43.32

Lucrări de montare a obiectelor de tâmplărie

43.32.1

Lucrări de montare a obiectelor de tâmplărie

43.32.10

Lucrări de montare a obiectelor de tâmplărie

43.33

Lucrări de pardosire s,i placare a pereților

43.33.1

Lucrări de țiglărie

43.33.10

Lucrări de țiglărie

43.33.2

Alte lucrări de pardosire, placare s,i tapetare a pereților

43.33.21

Lucrări în terrazzo, marmură, granit s,i ardezie

54790 (*)

43.33.29

Alte lucrări de pardosire, placare s,i tapetare a pereților n.c.a.

54750

43.34

Lucrări de zugrăvire s,i montare a obiectelor vitrate

43.34.1

Lucrări de zugrăvire

43.34.10

Lucrări de zugrăvire

43.34.2

Lucrări de montare a obiectelor vitrate

43.34.20

Lucrări de montare a obiectelor vitrate

43.39

Alte lucrări de dare în exploatare s,i finisare a construcțiilor

43.39.1

Alte lucrări de dare în exploatare s,i finisare a construcțiilor

43.39.11

Lucrări de montare a ornamentelor

54760 (*)

43.39.19

Alte lucrări de dare în exploatare s,i finisare a clădirilor n.c.a.

54790 (*)

43.9

Alte lucrări de construcție specializate

43.91

Lucrări la acoperis,uri

43.91.1

Lucrări la acoperis,uri

43.91.11

Lucrări la s,arpantele de acoperis,

54522

43.91.19

Alte lucrări la acoperis,uri

54530 (*)

43.99

Alte lucrări de construcție specializate n.c.a.

43.99.1

Lucrări de izolație

43.99.10

Lucrări de hidroizolație

43.99.2

Lucrări de schelărie

43.99.20

Lucrări de schelărie

43.99.3

Lucrări de batere a piloților; lucrări de fundație

43.99.30

Lucrări de batere a piloților; lucrări de fundație

43.99.4

Lucrări de betonare

43.99.40

Lucrări de betonare

43.99.5

Lucrări de montare a componentelor structurale de oțel

54720

54760 (*)

54740

54730

54710

54530 (*)

54570

5451

54540
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43.99.50

Lucrări de montare a componentelor structurale de oțel

54550

43.99.6

Lucrări de zidărie s,i pozare a cărămizilor

43.99.60

Lucrări de zidărie s,i pozare a cărămizilor

43.99.7

Lucrări de asamblare s,i înălțare a construcțiilor prefabricate

43.99.70

Lucrări de asamblare s,i înălțare a construcțiilor prefabricate

43.99.9

Lucrări de construcție specializate n.c.a.

43.99.90

Lucrări de construcție specializate n.c.a.

G

SERVICII DE COMERȚ CU RIDICATA S,I CU AMĂNUNTUL; SERVICII DE
REPARAȚII A AUTOVEHICULELOR S,I A MOTOCICLETELOR

45

Comerț cu ridicata s,i cu amănuntul s,i servicii de reparații la autovehicule s,i motociclete

45.1

Servicii de comercializare a autovehiculelor

45.11

Alte servicii de comerț cu autoturisme s,i autovehicule us,oare

45.11.1

Alte servicii de comerț cu ridicata cu autoturisme s,i autovehicule us,oare

45.11.11

Servicii de comerț cu ridicata cu autovehicule de transport persoane

61181 (*)

45.11.12

Comerț cu ridicata cu autovehicule specializate de transport persoane, cum sunt ambulanțele, minibusurile etc. s,i cu vehicule de teren (cu o greutate ≤ 3,5 tone)

61181 (*)

45.11.2

Servicii de e-comerț cu amănuntul cu autoturisme s,i autovehicule us,oare

45.11.21

Servicii de comerț cu amănuntul, în magazine specializate, cu autovehicule noi de transport persoane

62281 (*)

45.11.22

Servicii de comerț cu amănuntul, în magazine specializate, cu autovehicule uzate de
transport persoane

62281 (*)

45.11.23

Comerț cu amănuntul, în magazine specializate, cu autovehicule specializate noi de
transport persoane, cum sunt ambulanțele, minibusurile etc. s,i cu vehicule de teren (cu
o greutate ≤ 3,5 tone)

62281 (*)

45.11.24

Comerț cu amănuntul, în magazine specializate, cu autovehicule specializate uzate de
transport persoane, cum sunt ambulanțele, minibusurile etc. s,i cu vehicule de teren (cu
o greutate ≤ 3,5 tone)

62281 (*)

45.11.3

Alte servicii de comerț cu amănuntul cu autoturisme s,i autovehicule us,oare

45.11.31

Servicii de e-comerț cu amănuntul cu autoturisme s,i autovehicule us,oare

62381 (*)

45.11.39

Alte servicii de comerț cu amănuntul cu autoturisme s,i autovehicule us,oare n.c.a.

62381 (*)

45.11.4

Servicii de comerț cu ridicata cu autoturisme s,i autovehicule us,oare pe bază de contract
sau comision

45.11.41

Servicii de e-comerț cu ridicata cu autoturisme s,i autovehicule us,oare, pe bază de contract sau comision

62581 (*)

45.11.49

Alte servicii de comerț cu ridicata cu autoturisme s,i autovehicule us,oare, pe bază de contract sau comision

62581 (*)

45.19

Servicii de comerț cu alte autovehicule

45.19.1

Servicii de comerț cu ridicata cu autovehicule

45.19.11

Servicii de comerț cu ridicata cu autocamioane, remorci, semiremorci s,i autobuze

61181 (*)

45.19.12

Servicii de comerț cu ridicata cu vehicule de camping, cum sunt rulotele s,i casele pe roți

61181 (*)

45.19.2

Servicii de e-comerț cu amănuntul cu alte autovehicule

45.19.21

Servicii de comerț cu amănuntul, în magazine specializate, cu autocamioane, remorci,
semiremorci s,i autobuze

62281 (*)

45.19.22

Servicii de comerț cu amănuntul, în magazine specializate, cu vehicule de camping, cum
sunt rulotele s,i casele pe roți

62281 (*)

45.19.3

Alte servicii de comerț cu amănuntul cu alte autovehicule

45.19.31

Servicii de e-comerț cu amănuntul cu alte autovehicule

62381 (*)

45.19.39

Alte servicii de comerț cu amănuntul cu autovehicule n.c.a.

62381 (*)

54560

54400

54521
54590
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45.19.4

Servicii de vânzare cu ridicata de alte autovehicule pe bază de contract sau comision

45.19.41

Servicii de e-comerț cu ridicata cu alte autovehicule, pe bază de contract sau comision

62581 (*)

45.19.49

Alte servicii de vânzare cu ridicata de alte autovehicule pe bază de contract sau comision

62581 (*)

45.2

Servicii de întreținere s,i reparare a autovehiculelor

45.20

Servicii de întreținere s,i reparare a autovehiculelor

45.20.1

Servicii de întreținere s,i reparare a autoturismelor s,i a autovehiculelor us,oare

45.20.11

Servicii de întreținere s,i reparare curentă (cu excepția instalației electrice, a caroseriei s,i
a pneurilor) a autoturismelor s,i a autovehiculelor us,oare

87141 (*)

45.20.12

Servicii de reparare a instalației electrice a autoturismelor s,i a autovehiculelor us,oare

87141 (*)

45.20.13

Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv alinierea s,i echilibrarea roților, pentru
autoturisme s,i autovehicule us,oare de transport marfă

87141 (*)

45.20.14

Servicii de tinichigerie s,i servicii similare (portiere, sistem de închidere, geamuri,
revopsire, reparații după tamponare) pentru autoturisme s,i autovehicule us,oare de
transport marfă

87141 (*)

45.20.2

Servicii de întreținere s,i reparare pentru alte autovehicule

45.20.21

Servicii de reparare s,i întreținere curentă (cu excepția instalației electrice s,i a reparațiilor
de tinichigerie) pentru alte autovehicule

87143 (*)

45.20.22

Servicii de reparare a instalației electrice pentru alte autovehicule

87143 (*)

45.20.23

Servicii de tinichigerie s,i servicii similare (portiere, sistem de închidere, geamuri,
revopsire, reparații după tamponare) pentru alte autovehicule

87143 (*)

45.20.3

Spălarea, lustruirea autoturismelor s,i servicii similare

45.20.30

Spălarea, lustruirea autoturismelor s,i servicii similare

87141 (*)

45.3

Servicii de comerț cu piese s,i accesorii pentru autovehicule

45.31

Servicii de comerț cu ridicata cu piese s,i accesorii pentru autovehicule

45.31.1

Servicii de comerț cu ridicata cu piese s,i accesorii pentru autovehicule

45.31.11

Servicii de comerț cu ridicata cu pneuri din cauciuc s,i camere pentru acestea

61181 (*)
61181 (*)

45.31.12

Servicii de comerț cu ridicata cu alte piese s,i accesorii pentru autovehicule

45.31.2

Servicii de vânzare cu ridicata de piese s,i accesorii pentru autovehicule pe bază de
contract sau comision

45.31.20

Servicii de vânzare cu ridicata de piese s,i accesorii pentru autovehicule pe bază de
contract sau comision

45.32

Servicii de comerț cu amănuntul cu piese s,i accesorii pentru autovehicule

45.32.1

Servicii de comerț cu amănuntul, în magazine specializate, cu piese s,i accesorii pentru
autovehicule

45.32.11

Servicii de comerț cu amănuntul, în magazine specializate, cu pneuri

62281 (*)

45.32.12

Servicii de comerț cu amănuntul, în magazine specializate, cu alte piese s,i accesorii
pentru autovehicule

62281 (*)

45.32.2

Alte servicii de comerț cu amănuntul cu piese s,i accesorii pentru autovehicule

45.32.21

Servicii de e-comerț cu amănuntul cu piese s,i accesorii pentru autovehicule

62381 (*)

45.32.22

Servicii de comerț cu amănuntul, prin corespondență, cu piese s,i accesorii pentru
autovehicule

62381 (*)

45.32.29

Alte servicii de comerț cu amănuntul cu piese s,i accesorii pentru autovehicule n.c.a.

62481

45.4

Servicii de comercializare, întreținere s,i reparare a motocicletelor s,i a pieselor s,i a
accesoriilor pentru acestea

45.40

Servicii de comercializare, întreținere s,i reparare a motocicletelor s,i a pieselor s,i a
accesoriilor pentru acestea

45.40.1

Servicii de comerț cu ridicata cu motociclete s,i piese s,i accesorii pentru acestea

45.40.10

Servicii de comerț cu ridicata cu motociclete s,i piese s,i accesorii pentru acestea

45.40.2

Alte servicii de comerț cu amănuntul, în magazine specializate, cu motociclete s,i piese
s,i accesorii pentru acestea

45.40.20

Alte servicii de comerț cu amănuntul, în magazine specializate, cu motociclete s,i piese
s,i accesorii pentru acestea

62581 (*)

61181 (*)

62281 (*)
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45.40.3

Alte servicii de comerț cu amănuntul cu motociclete, piese s,i accesorii pentru acestea

45.40.30

Alte servicii de comerț cu amănuntul cu motociclete, piese s,i accesorii pentru acestea

45.40.4

Servicii de comerț cu ridicata cu motociclete, piese s,i accesorii pentru acestea, pe bază
de contract sau comision

45.40.40

Servicii de comerț cu ridicata cu motociclete, piese s,i accesorii pentru acestea, pe bază
de contract sau comision

45.40.5

Servicii de întreținere s,i reparare a motocicletelor

45.40.50

Servicii de întreținere s,i reparare a motocicletelor

46

Servicii de comerț cu ridicata, cu excepția autovehiculelor s,i a motocicletelor

46.1

Servicii de comerț cu ridicata pe bază de comision sau contract

46.11

Servicii de comerț cu ridicata cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile
s,i produse semifabricate, pe bază de comision sau contract

46.11.1

Servicii de comerț cu ridicata cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile
s,i produse semifabricate, pe bază de comision sau contract

46.11.11

Servicii de comerț cu ridicata cu animale vii, pe bază de comision sau contract
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62381 (*)

62581 (*)

87142

61214

46.11.12

Servicii de comerț cu ridicata cu flori s,i plante, pe bază de contract sau comision

61212

46.11.19

Servicii de comerț cu ridicata cu alte materii prime agricole, materii prime textile s,i
produse semifabricate, pe bază de comision sau contract

61211
61213
61215
61219

46.12

Servicii de comerț cu ridicata cu combustibili, minereuri, metale s,i produse chimice de
uz industrial, pe bază de contract sau comision

46.12.1

Servicii de comerț cu ridicata cu combustibili, minereuri, metale s,i produse chimice de
uz industrial, pe bază de contract sau comision

46.12.11

Servicii de comerț cu ridicata cu combustibili solizi, lichizi s,i gazos,i s,i produse conexe,
pe bază de contract sau comision

61291

46.12.12

Servicii de comerț cu ridicata cu minereuri metalifere s,i metale în formă primară

61292

46.12.13

Servicii de comerț cu produse chimice de uz industrial, îngrăs,ăminte s,i produse agrochimice, pe bază de contract sau comision

61271
61272

46.13

Servicii de comerț cu ridicata cu bus,teni s,i materiale de construcție, pe bază de contract
sau comision

46.13.1

Servicii de comerț cu ridicata cu bus,teni s,i materiale de construcție, pe bază de contract
sau comision

46.13.11

Servicii de comerț cu ridicata cu bus,teni s,i produse din lemn, pe bază de contract sau
comision

61293

46.13.12

Servicii de comerț cu ridicata cu materiale de construcție, pe bază de comision sau contract

61261
61262
61263
61264

46.14

Servicii de comerț cu ridicata cu mas,ini, utilaj industrial, nave s,i aeronave, pe bază de
contract sau comision

46.14.1

Servicii de comerț cu ridicata cu mas,ini, utilaj industrial, nave s,i aeronave, pe bază de
contract sau comision

46.14.11

Servicii de comerț cu ridicata cu computere, software, echipamente electronice s,i de telecomunicații s,i alte echipamente de birou, pe bază de comision sau contract

61283
61284
61285

46.14.12

Servicii de comerț cu ridicata cu nave, aeronave s,i alte utilaje de transport n.c.a., pe bază
de contract sau comision

61282

46.14.19

Servicii de comerț cu ridicata cu alte mas,ini s,i utilaje industriale n.c.a., pe bază de contract sau comision

61286
61287
61288
61289

46.15

Servicii de comerț cu ridicata cu mobilă, articole de uz casnic, articole metalice s,i de feronerie, pe bază de contract sau comision
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46.15.1

Servicii de comerț cu ridicata cu mobilă, articole de uz casnic, articole metalice s,i de
feronerie, pe bază de contract sau comision

46.15.11

Servicii de comerț cu ridicata cu mobilă, pe bază de comision sau contract

61241

46.15.12

Servicii de comerț cu ridicata cu aparatură radio, video s,i de televiziune, pe bază de
contract sau comision

61242

46.15.13

Servicii de comerț cu ridicata cu articole metalice s,i scule de mână, pe bază de contract
sau comision

61265

46.15.19

Servicii de comerț cu ridicata cu tacâmuri s,i articole de uz casnic n.c.a., pe bază de
contract sau comision

61243
61244
61245
61246

46.16

Servicii de comerț cu ridicata cu textile, îmbrăcăminte, încălțăminte, articole de blănărie
s,i marochinerie, pe bază de contract sau comision

46.16.1

Servicii de comerț cu ridicata cu textile, îmbrăcăminte, încălțăminte, articole de blănărie
s,i marochinerie, pe bază de contract sau comision

46.16.11

Servicii de comerț cu ridicata cu textile, pe bază de comision sau contract

61231
61232

46.16.12

Servicii de comerț cu ridicata cu îmbrăcăminte, încălțăminte s,i articole de blănărie, pe
bază de contract sau comision

61233
61234

46.16.13

Servicii de comerț cu ridicata cu articole de marochinărie s,i articole de voiaj, pe bază de
contract sau comision

61256

46.17

Servicii de comerț cu ridicata cu produse alimentare, băuturi s,i tutun, pe bază de contract sau comision

46.17.1

Servicii de comerț cu ridicata cu produse alimentare, băuturi s,i tutun, pe bază de contract sau comision

46.17.11

Servicii de comerț cu ridicata cu produse alimentare, pe bază de comision sau contract

61221
61222
61223
61224
61225
61227
61229

46.17.12

Servicii de comerț cu ridicata cu băuturi, pe bază de comision sau contract

61226

46.17.13

Servicii de comerț cu ridicata cu tutun, pe bază de comision sau contract

61228

46.18

Servicii de comerț cu ridicata cu alte produse specifice, pe bază de comision sau contract

46.18.1

Servicii de comerț cu ridicata cu alte produse specifice, pe bază de comision sau contract

46.18.11

Servicii de comerț cu ridicata cu produse farmaceutice, de uz medical, cosmetice, articole de parfumerie s,i detergenți, pe bază de contract sau comision

61273
61274
61275
61276

46.18.12

Servicii de comerț cu ridicata cu jocuri s,i jucării, articole sportive, biciclete, cărți, ziare s,i
reviste, articole de papetărie, instrumente muzicale, ceasuri s,i bijuterii, aparatură
fotografică s,i optică, pe bază de contract sau comision

61251
61252
61253
61254
61255
61259

46.18.19

Servicii de comerț cu ridicata cu alte produse specifice n.c.a., pe bază de comision sau
contract

61294
61295
61299

46.19

Servicii de comerț cu ridicata cu produse variate, pe bază de contract sau comision

46.19.1

Servicii de comerț cu ridicata cu produse variate, pe bază de contract sau comision

46.19.10

Servicii de comerț cu ridicata cu produse variate, pe bază de contract sau comision

46.2

Servicii de comerț cu ridicata cu materii prime agricole s,i animale vii

46.21

Servicii de comerț cu ridicata cu cereale, tutun neprelucrat, semințe s,i nutreț

46.21.1

Servicii de comerț cu ridicata cu cereale, semințe s,i nutreț

612
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46.21.11

Servicii de comerț cu ridicata cu cereale

61111 (*)

46.21.12

Servicii de comerț cu ridicata cu semințe (altele decât semințele pentru ulei)

61111 (*)

46.21.13

Servicii de comerț cu ridicata cu semințe pentru ulei s,i fructe oleaginoase

61111 (*)

46.21.14

Servicii de comerț cu ridicata cu animale vii

61111 (*)

46.21.19

Servicii de comerț cu ridicata cu alte materii prime agricole n.c.a.

61119

46.21.2

Servicii de comerț cu ridicata cu tutun neprelucrat

46.21.20

Servicii de comerț cu ridicata cu tutun neprelucrat

46.22

Servicii de comerț cu ridicata cu flori s,i plante

46.22.1

Servicii de comerț cu ridicata cu flori s,i plante

46.22.10

Servicii de comerț cu ridicata cu flori s,i plante

46.23

Servicii de comerț cu ridicata cu animale vii

46.23.1

Servicii de comerț cu ridicata cu animale vii

46.23.10

Servicii de comerț cu ridicata cu animale vii

46.24

Servicii de comerț cu ridicata cu piei s,i piele

46.24.1

Servicii de comerț cu ridicata cu piei s,i piele

46.24.10

Servicii de comerț cu ridicata cu piei s,i piele

46.3

Servicii de comerț cu ridicata cu alimente, băuturi s,i tutun

46.31

Servicii de comerț cu ridicata cu fructe s,i legume

46.31.1

Servicii de comerț cu ridicata cu fructe s,i legume

46.31.11

Servicii de comerț cu ridicata cu fructe s,i legume proaspete

61121 (*)

46.31.12

Servicii de comerț cu ridicata cu fructe s,i legume prelucrate

61121 (*)

46.32

Servicii de comerț cu ridicata cu carne s,i produse din carne

46.32.1

Servicii de comerț cu ridicata cu carne s,i produse din carne

46.32.11

Servicii de comerț cu ridicata cu carne (inclusiv de pasăre)

61123 (*)

46.32.12

Servicii de comerț cu ridicata cu produse din carne (inclusiv de pasăre)

61123 (*)

46.33

Servicii de comerț cu ridicata cu produse lactate, ouă s,i uleiuri s,i grăsimi comestibile

46.33.1

Servicii de comerț cu ridicata cu produse lactate, ouă s,i uleiuri s,i grăsimi comestibile

46.33.11

Servicii de comerț cu ridicata cu produse lactate

61122 (*)

46.33.12

Servicii de comerț cu ridicata cu ouă

61122 (*)

46.33.13

Servicii de comerț cu ridicata cu uleiuri s,i grăsimi comestibile

61122 (*)

46.34

Servicii de comerț cu ridicata cu băuturi

46.34.1

Servicii de comerț cu ridicata cu băuturi

46.34.11

Servicii de comerț cu ridicata cu sucuri, ape minerale, băuturi răcoritoare s,i alte băuturi
nealcoolice

61126 (*)

46.34.12

Servicii de comerț cu ridicata cu băuturi alcoolice

61126 (*)

46.35

Servicii de comerț cu ridicata cu produse din tutun

46.35.1

Servicii de comerț cu ridicata cu produse din tutun

46.35.10

Servicii de comerț cu ridicata cu produse din tutun

46.36

Servicii de comerț cu ridicata cu zahăr, ciocolată s,i produse zaharoase

46.36.1

Servicii de comerț cu ridicata cu zahăr, ciocolată s,i produse zaharoase

46.36.11

Servicii de comerț cu ridicata cu zahăr

61113

61112

61114

61115

61128

61129 (*)
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46.36.12

Servicii de comerț cu ridicata cu produse de patiserie

61125 (*)

46.36.13

Servicii de comerț cu ridicata cu ciocolată s,i produse zaharoase

61125 (*)

46.37

Servicii de comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao s,i mirodenii

46.37.1

Servicii de comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao s,i mirodenii

46.37.10

Servicii de comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao s,i mirodenii

46.38

Servicii de comerț cu ridicata cu alte alimente, inclusiv pes,te, crustacee s,i molus,te

46.38.1

Servicii de comerț cu ridicata cu pes,te, crustacee s,i molus,te

46.38.10

Servicii de comerț cu ridicata cu pes,te, crustacee s,i molus,te

46.38.2

Servicii de comerț cu ridicata cu alte produse alimentare

46.38.21

Servicii de comerț cu ridicata cu preparate alimentare omogenizate s,i alimente dietetice

61129 (*)

46.38.29

Servicii de comerț cu ridicata cu alte produse alimentare n.c.a.

61129 (*)

46.39

Servicii de comerț cu ridicata nespecializat cu alimente, băuturi s,i tutun

46.39.1

Servicii de comerț cu ridicata cu alimente, băuturilor s,i tutunului, nespecializate

46.39.11

Servicii de comerț cu ridicata cu alimente congelate, nespecializate

611 (*)

46.39.12

Servicii de comerț cu ridicata cu alimente necongelate, băuturi s,i tutun, nespecializate

611 (*)

46.4

Servicii de comerț cu ridicata cu articole de uz casnic

46.41

Servicii de comerț cu ridicata cu textile

46.41.1

Servicii de comerț cu ridicata cu textile

46.41.11

Servicii de comerț cu ridicata cu fire

61131 (*)

46.41.12

Servicii de comerț cu ridicata cu țesături

61131 (*)

46.41.13

Servicii de comerț cu ridicata cu as,ternuturi, perdele s,i diverse articole de uz casnic din
material textil

61132 (*)

46.41.14

Servicii de comerț cu ridicata cu articole de mercerie

61132 (*)

46.42

Servicii de comerț cu ridicata cu îmbrăcăminte s,i încălțăminte

46.42.1

Servicii de comerț cu ridicata cu îmbrăcăminte s,i încălțăminte

46.42.11

Servicii de comerț cu ridicata cu îmbrăcăminte

61133

46.42.12

Servicii de comerț cu ridicata cu încălțăminte

61134

46.43

Servicii de comerț cu ridicata cu articole electrocasnice

46.43.1

Servicii de comerț cu ridicata cu articole electrocasnice

46.43.11

Servicii de comerț cu ridicata cu articole electrocasnice, cu excepția aparaturii radio s,i de
televiziune s,i a materialelor fotografice

61144 (*)

46.43.12

Servicii de comerț cu ridicata cu aparatură radio, video, de televiziune s,i DVD

61142 (*)

46.43.13

Servicii de comerț cu ridicata cu discuri, benzi audio s,i video, CD-uri s,i DVD-uri (cu
excepția benzilor neînregistrate)

61142 (*)

46.43.14

Servicii de comerț cu ridicata cu aparatură optică s,i fotografică

61152

46.44

Servicii de comerț cu ridicata cu articole din porțelan s,i sticlă s,i materiale de curățat

46.44.1

Servicii de comerț cu ridicata cu articole din porțelan s,i sticlă s,i materiale de curățat

46.44.11

Servicii de comerț cu ridicata cu articole din sticlă, porțelan s,i obiecte de olărit

61125 (*)

61124

61145 (*)
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46.44.12

Servicii de comerț cu ridicata cu materiale de curățat

61176

46.45

Servicii de comerț cu ridicata cu parfumuri s,i produse cosmetice

46.45.1

Servicii de comerț cu ridicata cu parfumuri s,i produse cosmetice

46.45.10

Servicii de comerț cu ridicata cu parfumuri s,i produse cosmetice

46.46

Servicii de comerț cu ridicata cu produse farmaceutice

46.46.1

Servicii de comerț cu ridicata cu produse farmaceutice

46.46.11

Servicii de comerț cu ridicata cu produse farmaceutice de bază s,i preparate farmaceutice

61173

46.46.12

Servicii de comerț cu ridicata cu instrumente s,i dispozitive chirurgicale s,i ortopedice

61174

46.47

Servicii de comerț cu ridicata cu mobilă, covoare s,i corpuri de iluminat

46.47.1

Servicii de comerț cu ridicata cu mobilă, covoare s,i corpuri de iluminat

46.47.11

Servicii de comerț cu ridicata cu mobilier de uz casnic

61141

46.47.12

Servicii de comerț cu ridicata cu corpuri de iluminat

61143

46.47.13

Servicii de comerț cu ridicata cu covoare

61163 (*)

46.48

Servicii de comerț cu ridicata cu ceasuri s,i bijuterii

46.48.1

Servicii de comerț cu ridicata cu ceasuri s,i bijuterii

46.48.10

Servicii de comerț cu ridicata cu ceasuri s,i bijuterii

46.49

Servicii de comerț cu ridicata cu alte articole de uz casnic

46.49.1

Servicii de comerț cu ridicata cu tacâmuri s,i articole de uz casnic din metal, împletituri,
plută s,i alte articole de uz casnic n.c.a.

46.49.11

Servicii de comerț cu ridicata cu tacâmuri s,i ustensile casnice din metal

61145 (*)

46.49.12

Servicii de comerț cu ridicata cu articole împletite din nuiele, articole din plută, articole
de dogărie s,i a altor obiecte din lemn

61146

46.49.19

Servicii de comerț cu ridicata cu articole s,i echipamente de uz casnic n.c.a.

61144 (*)

46.49.2

Servicii de comerț cu ridicata cu cărți, reviste s,i articole de papetărie

46.49.21

Servicii de comerț cu ridicata cu cărți

61151 (*)

46.49.22

Servicii de comerț cu ridicata cu reviste s,i ziare

61151 (*)

46.49.23

Servicii de comerț cu ridicata cu articole de papetărie

61151 (*)

46.49.3

Servicii de comerț cu ridicata cu alte bunuri de consum

46.49.31

Servicii de comerț cu ridicata cu instrumente muzicale

61142 (*)

46.49.32

Servicii de comerț cu ridicata cu jocuri s,i jucării

61153

46.49.33

Servicii de comerț cu ridicata cu articole sportive (inclusiv biciclete)

61155

46.49.34

Servicii de comerț cu ridicata cu articole de marochinărie s,i articole de voiaj

61156

46.49.35

Servicii de comerț cu ridicata cu timbre s,i monede

61159 (*)

46.49.36

Servicii de comerț cu ridicata cu suveniruri s,i artizanat

61159 (*)

46.49.39

Servicii de comerț cu ridicata cu alte bunuri de consum n.c.a.

61159 (*)

46.5

Servicii de comerț cu ridicata cu echipamente destinate informaticii s,i comunicațiilor

46.51

Servicii de comercializare cu ridicata a computerelor, echipamentelor periferice pentru
computere s,i a programelor de calculator

46.51.1

Servicii de comercializare cu ridicata a computerelor, a echipamentelor periferice pentru
computere s,i a programelor de calculator

46.51.10

Servicii de comerț cu ridicata cu computere, a echipamente periferice s,i a programelor
de calculator

61175

61154

61184
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46.52

Servicii de comerț cu ridicata cu echipament s,i piese pentru telecomunicații

46.52.1

Servicii de comerț cu ridicata cu echipament s,i piese pentru telecomunicații

46.52.11

Servicii de comerț cu ridicata cu echipament s,i componente pentru telecomunicații

61185 (*)

46.52.12

Servicii de comerț cu ridicata cu piese s,i echipament electronic

61142 (*)

46.52.13

Servicii de comerț cu ridicata cu dischete s,i benzi audio s,i video, discuri magnetice s,i
optice, CD-uri s,i DVD-uri neînregistrate

61185 (*)

46.6

Servicii de comerț cu ridicata cu alte mas,ini, echipamente s,i accesorii

46.61

Servicii de comerț cu ridicata cu alte mas,ini, echipamente s,i accesorii agricole

46.61.1

Servicii de comerț cu ridicata cu alte mas,ini, echipamente s,i accesorii agricole

46.61.11

Servicii de comerț cu ridicata cu alte mas,ini, echipamente s,i accesorii forestiere

61186 (*)

46.61.12

Servicii de comerț cu ridicata cu alte mas,ini, echipamente s,i accesorii pentru peluze s,i
grădină

61186 (*)

46.62

Servicii de comerț cu ridicata cu mas,ini-unelte

46.62.1

Servicii de comerț cu ridicata cu mas,ini-unelte

46.62.11

Servicii de comerț cu ridicata cu mas,ini-unelte pentru prelucrarea lemnului

61188 (*)

46.62.12

Servicii de comerț cu ridicata cu mas,ini-unelte pentru prelucrarea metalului

61188 (*)

46.62.19

Servicii de comerț cu ridicata cu mas,ini-unelte pentru prelucrarea altor materiale

61188 (*)

46.63

Servicii de comerț cu ridicata cu mas,ini utilizate în minerit, construcții s,i construcții civile

46.63.1

Servicii de comerț cu ridicata cu utilaje folosite în minerit, construcții s,i construcții civile

46.63.10

Servicii de comerț cu ridicata cu utilaje folosite în minerit, construcții s,i construcții civile

46.64

Servicii de comerț cu ridicata cu utilaje pentru industria textilă s,i cu mas,ini de cusut s,i
tricotat

46.64.1

Servicii de comerț cu ridicata cu utilaje pentru industria textilă s,i cu mas,ini de cusut s,i
tricotat

46.64.10

Servicii de comercializare cu ridicata cu utilaje pentru industria textilă s,i cu mas,ini de
cusut s,i tricotat

46.65

Servicii de comerț cu ridicata cu mobilier de birou

46.65.1

Servicii de comerț cu ridicata cu mobilier de birou

46.65.10

Servicii de comerț cu ridicata cu mobilier de birou

46.66

Servicii de comerț cu ridicata cu alte aparate s,i echipamente de birou

46.66.1

Servicii de comerț cu ridicata cu alte aparate s,i echipamente de birou

46.66.10

Servicii de comerț cu ridicata cu alte aparate s,i echipamente de birou

46.69

Servicii de comerț cu ridicata cu alte aparate s,i echipamente

46.69.1

Servicii de comerț cu ridicata cu alte aparate s,i echipamente

46.69.11

Servicii de comerț cu ridicata cu utilaje de transport, altele decât autovehiculele,
motocicletele s,i bicicletele

61182

46.69.12

Servicii de comerț cu ridicata cu furnituri pentru mas,ini s,i echipamente

61189 (*)

46.69.13

Servicii de comercializare a echipamentelor de ridicare s,i manipulare

61189 (*)

46.69.14

Servicii de comerț cu ridicata cu utilaje pentru industria alimentară, a băuturilor s,i a
tutunului

61188 (*)

46.69.15

Servicii de comerț cu ridicata cu mas,ini, aparate s,i material electric profesional

61189 (*)

46.69.16

Servicii de comerț cu ridicata cu arme s,i muniții

61189 (*)

46.69.19

Servicii de comerț cu ridicata cu alte aparate, echipamente s,i mas,ini universale sau
speciale

61189 (*)

46.7

Alte servicii specializate de comerț cu ridicata

46.71

Servicii de comercializare cu ridicata a combustibililor solizi s,i lichizi s,i a combustibililor
sub formă gazoasă s,i a produselor conexe

61187

61188 (*)

61183 (*)

61183 (*)
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46.71.1

Servicii de comercializare cu ridicata a combustibililor solizi s,i lichizi s,i a combustibililor
sub formă gazoasă s,i a produselor conexe

46.71.11

Servicii de comerț cu ridicata cu combustibili solizi

61191 (*)

46.71.12

Servicii de comerț cu ridicata cu carburant de motor, inclusiv carburant pentru aeronave

61191 (*)

46.71.13

Servicii de comerț cu ridicata cu alți combustibili lichizi s,i gazos,i s,i cu produse conexe

61191 (*)

46.72

Servicii de comerț cu ridicata cu metale s,i minereuri de metale

46.72.1

Servicii de comerț cu ridicata cu metale s,i minereuri de metale

46.72.11

Servicii de comerț cu ridicata cu minereuri de fier

61192 (*)

46.72.12

Servicii de comerț cu ridicata cu minereuri neferoase

61192 (*)

46.72.13

Servicii de comerț cu ridicata cu fier s,i oțel în forme primare

61192 (*)

46.72.14

Servicii de comerț cu ridicata cu metale neferoase în forme primare

61192 (*)

46.73

Servicii de comerț cu ridicata cu lemn, materiale de construcție s,i obiecte sanitare

46.73.1

Servicii de comerț cu ridicata cu lemn, materiale de construcție s,i obiecte sanitare

46.73.11

Servicii de comerț cu ridicata cu lemn brut

61193 (*)

46.73.12

Servicii de comerț cu ridicata cu produse rezultate din prelucrarea primară a lemnului

61193 (*)

46.73.13

Servicii de comerț cu ridicata cu obiecte sanitare

61162

46.73.14

Servicii de comerț cu ridicata cu vopsele, emailuri s,i lacuri

61164

46.73.15

Servicii de comerț cu ridicata cu geam tras

61161 (*)

46.73.16

Servicii de comerț cu ridicata cu alte materiale de construcție

61161 (*)

46.73.17

Servicii de comerț cu ridicata cu tapet

61163 (*)

46.73.18

Servicii de comerț cu ridicata cu acoperitoare de podea (cu excepția covoarelor)

61163 (*)

46.74

Servicii de comerț cu ridicata cu produse de feronerie s,i echipamente s,i furnituri pentru
instalații hidraulice s,i de încălzire

46.74.1

Servicii de comerț cu ridicata cu produse de feronerie s,i echipamente s,i furnituri pentru
instalații hidraulice s,i de încălzire

46.74.11

Servicii de comerț cu ridicata cu produse de feronerie

61165 (*)

46.74.12

Servicii de comerț cu ridicata cu furnituri s,i echipamente hidraulice s,i pentru încălzire

61199 (*)

46.74.13

Servicii de comerț cu ridicata cu unelte de mână

61165 (*)

46.75

Servicii de comerț cu ridicata cu produse chimice

46.75.1

Servicii de comerț cu ridicata cu produse chimice

46.75.11

Servicii de comerț cu ridicata cu îngrăs,ăminte s,i produse agro-chimice

61172

46.75.12

Servicii de comerț cu ridicata cu produse chimice industriale

61171

46.76

Servicii de comerț cu ridicata cu alte produse intermediare

46.76.1

Servicii de comerț cu ridicata cu alte produse intermediare

46.76.11

Servicii de comerț cu ridicata cu hârtie s,i carton

61194

46.76.12

Servicii de comerț cu ridicata cu fibre textile

61131 (*)

46.76.13

Servicii de comerț cu ridicata cu materiale plastice s,i cauciuc în forme primare

61199 (*)

46.76.19

Servicii de comerț cu ridicata cu produselor intermediare, altele decât cele agricole, n.c.a.

61199 (*)

46.77

Servicii de comerț cu ridicata cu des,euri s,i resturi

46.77.1

Servicii de comercializare cu ridicata cu des,euri s,i resturi

46.77.10

Servicii de comercializare cu ridicata cu des,euri s,i resturi

46.9

Servicii nespecializate de comerț cu ridicata

46.90

Servicii nespecializate de comerț cu ridicata

46.90.1

Servicii nespecializate de comerț cu ridicata

46.90.10

Servicii nespecializate de comerț cu ridicata

61195

61
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47

Servicii de comerț cu amănuntul, cu excepția autovehiculelor s,i a motocicletelor

47.0

Servicii de comerț cu amănuntul, cu excepția autovehiculelor s,i a motocicletelor

47.00

Servicii de comerț cu amănuntul, cu excepția autovehiculelor s,i a motocicletelor

47.00.1

Servicii de comerț cu amănuntul cu fructe, legume, carne, pes,te, produse de patiserie s,i
produse lactate s,i ouă

47.00.11

Servicii de comerț cu amănuntul cu fructe s,i legume proaspete

62 (*) 21 (*)

47.00.12

Servicii de comerț cu amănuntul cu fructe s,i legume proaspete

62 (*) 21 (*)

47.00.13

Servicii de comerț cu amănuntul cu carne

62 (*) 23 (*)

47.00.14

Servicii de comerț cu amănuntul cu produse din carne

62 (*) 23 (*)

47.00.15

Servicii de comerț cu amănuntul cu pes,te, crustacee s,i molus,te

62 (*) 24

47.00.16

Servicii de comerț cu amănuntul cu produse de brutărie

62 (*) 25 (*)

47.00.17

Servicii de comerț cu amănuntul cu produse zaharoase

62 (*) 25 (*)

47.00.18

Servicii de comerț cu amănuntul cu produse lactate

62 (*) 22 (*)

47.00.19

Servicii de comerț cu amănuntul cu ouă

62 (*) 22 (*)

47.00.2

Servicii de comerț cu amănuntul cu alte produse alimentare, băuturi s,i tutun

47.00.21

Servicii de comerț cu amănuntul cu cafea, ceai, cacao s,i mirodenii

62 (*) 27

47.00.22

Servicii de comerț cu amănuntul cu uleiuri s,i grăsimi comestibile

62 (*) 22 (*)

47.00.23

Servicii de comerț cu amănuntul cu preparate alimentare omogenizate s,i alimente
dietetice

62 (*) 29 (*)

47.00.24

Servicii de comerț cu amănuntul cu alte produse alimentare n.c.a.

62 (*) 29 (*)

47.00.25

Servicii de comerț cu amănuntul cu băuturi alcoolice

62 (*) 26 (*)

47.00.26

Servicii de comerț cu amănuntul cu alte băuturi

62 (*) 26 (*)

47.00.27

Servicii de comerț cu amănuntul cu produse din tutun

62 (*) 28

47.00.3

Servicii de comerț cu amănuntul cu echipamente utilizate în domeniul informaticii s,i
comunicațiilor

47.00.31

Servicii de comerț cu amănuntul cu computere, unități periferice s,i programe de
calculator

62 (*) 84

47.00.32

Servicii de comerț cu amănuntul cu echipamente de telecomunicații

62 (*) 85

47.00.33

Servicii de comerț cu amănuntul cu echipamente video s,i audio

62 (*) 42 (*)

47.00.4

Servicii de comerț cu amănuntul cu materiale de construcție s,i articole de fierărie

47.00.41

Servicii de comerț cu amănuntul cu articole de feronerie

62 (*) 65 (*)

47.00.42

Servicii de comerț cu amănuntul cu vopsele, emailuri s,i lacuri

62 (*) 64

47.00.43

Servicii de comerț cu amănuntul cu geamuri

62 (*) 61 (*)

47.00.44

Servicii de comerț cu amănuntul cu echipament pentru peluze s,i grădină

62 (*) 86

47.00.45

Servicii de comerț cu amănuntul cu echipamente s,i furnituri pentru instalații hidraulice
s,i de încălzire

62 (*) 61 (*)

47.00.46

Servicii de comerț cu amănuntul cu obiecte sanitare

62 (*)62

47.00.47

Servicii de comerț cu amănuntul cu unelte de mână

62 (*) 65 (*)

47.00.49

Servicii de comerț cu amănuntul cu materiale de construcție n.c.a.

62 (*) 61 (*)

47.00.5

Servicii de comerț cu amănuntul cu articole de uz casnic

47.00.51

Servicii de comerț cu amănuntul cu textile

62 (*) 31

47.00.52

Servicii de comerț cu amănuntul cu perdele s,i voaluri

62 (*) 32

47.00.53

Servicii de comerț cu amănuntul cu tapet s,i acoperitoare de podea, carpete s,i covoare

62 (*) 63

47.00.54

Servicii de comerț cu amănuntul cu aparate electrocasnice

62 (*) 44

47.00.55

Servicii de comerț cu amănuntul cu mobilă

62 (*) 41

47.00.56

Servicii de comerț cu amănuntul cu corpuri de iluminat

62 (*) 43
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62 (*) 46

47.00.58

Servicii de comerț cu amănuntul cu instrumente s,i partituri muzicale

62 (*) 42 (*)

47.00.59

Servicii de comerț cu amănuntul cu articole din lut ars, sticlă, porțelan, faianță, tacâmuri,
obiecte de uz casnic neelectrice, articole s,i echipamente n.c.a.

62 (*) 45

47.00.6

Servicii de comerț cu amănuntul cu bunuri culturale s,i de divertisment

47.00.61

Servicii de comerț cu amănuntul cu cărți

62 (*) 51 (*)

47.00.62

Servicii de comerț cu amănuntul cu ziare s,i reviste

62 (*) 51 (*)

47.00.63

Servicii de comerț cu amănuntul cu articole de papetărie

62 (*) 51 (*)

47.00.64

Servicii de comerț cu amănuntul cu înregistrări video s,i muzicale

62 (*) 42 (*)

47.00.65

Servicii de comerț cu amănuntul cu echipament sportiv

62 (*) 55 (*)

47.00.66

Servicii de comerț cu amănuntul cu echipament de camping

62 (*) 55 (*)

47.00.67

Servicii de comerț cu amănuntul cu jocuri s,i jucării

62 (*) 53

47.00.68

Servicii de comerț cu amănuntul cu timbre s,i monede

62 (*) 59 (*)

47.00.69

Servicii de comerț cu amănuntul cu suveniruri s,i artizanat

62 (*) 59 (*)

47.00.7

Servicii de comerț cu amănuntul cu îmbrăcăminte, produse farmaceutice s,i medicale,
articole de toaletă, flori, plante, animale de companie s,i hrană pentru animale de
companie

47.00.71

Servicii de comerț cu amănuntul cu îmbrăcăminte

62 (*) 33

47.00.72

Servicii de comerț cu amănuntul cu încălțăminte

62 (*) 34

47.00.73

Servicii de comerț cu amănuntul cu articole de marochinărie s,i de voiaj

62 (*) 56

47.00.74

Servicii de comerț cu amănuntul cu produse farmaceutice

62 (*) 73

47.00.75

Servicii de comerț cu amănuntul cu articole ortopedice

62 (*) 74

47.00.76

Servicii de comerț cu amănuntul cu articole cosmetice s,i de toaletă

62 (*) 75

47.00.77

Servicii de comerț cu amănuntul cu flori, plante s,i semințe

62 (*) 12

47.00.78

Servicii de comerț cu amănuntul cu îngrăs,ăminte s,i produse agrochimice

62 (*) 71
62 (*) 72

47.00.79

Servicii de comerț cu amănuntul cu animale de companie s,i alimente pentru animale de
companie

62 (*) 14

47.00.8

Servicii de comerț cu amănuntul cu carburant pentru motoare s,i alte produse noi n.c.a.

47.00.81

Servicii de comerț cu amănuntul cu carburant pentru motoare

62 (*) 91 (*)

47.00.82

Servicii de comerț cu amănuntul cu ceasuri s,i bijuterii

62 (*) 54

47.00.83

Servicii de comerț cu amănuntul cu aparatură de precizie, optică s,i fotografică, servicii
prestate de opticieni

62 (*) 52

47.00.84

Servicii de comerț cu amănuntul cu materiale de curățat

62 (*) 76

47.00.85

Servicii de comerț cu amănuntul cu motorină de uz casnic, gaz îmbuteliat, cărbune s,i
lemn

62 (*) 91 (*)

47.00.86

Servicii de comerț cu amănuntul cu alte produse nealimentare n.c.a.

62 (*) 59 (*)

47.00.87

Servicii de comerț cu amănuntul cu materiale agricole brute n.c.a.

62 (*) 11
62 (*) 13
62 (*) 15
62 (*) 19

47.00.88

Servicii de comerț cu amănuntul cu mas,ini s,i utilaje n.c.a.

62 (*) 83
62 (*) 87
62 (*) 88
62 (*) 89

47.00.89

Servicii de comerț cu amănuntul cu alte produse nealimentare n.c.a.

62 (*) 92
62 (*) 93
62 (*) 94
62 (*) 95
62 (*) 99
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47.00.9

Servicii de comerț cu amănuntul cu bunuri de ocazie

47.00.91

Servicii de comerț cu amănuntul cu antichități

62 (*)

47.00.92

Servicii de comerț cu amănuntul cu cărți uzate

62 (*)

47.00.99

Servicii de comerț cu amănuntul cu alte bunuri de ocazie

62 (*)

H

SERVICII DE TRANSPORT S,I DEPOZITARE

49

Servicii de transport terestru s,i transport prin conducte

49.1

Servicii de transport interurban de pasageri pe calea ferată

49.10

Servicii de transport interurban de pasageri pe calea ferată

49.10.1

Servicii de transport interurban de pasageri pe calea ferată

49.10.11

Servicii de transport de pasageri pe calea ferată, pentru vizitarea obiectivelor turistice

64131

49.10.19

Alte servicii de transport interurban de pasageri pe calea ferată

64210

49.2

Servicii de transport de mărfuri pe calea ferată

49.20

Servicii de transport de mărfuri pe calea ferată

49.20.1

Servicii de transport de mărfuri pe calea ferată

49.20.11

Servicii de transport de mărfuri pe calea ferată în vagoane frigorifice

65121

49.20.12

Servicii de transport pe calea ferată, în vagoane-cisternă, a produselor petroliere

65122 (*)

49.20.13

Servicii de transport pe calea ferată, în vagoane-cisternă, a gazelor s,i lichidelor în vrac

65122 (*)

49.20.14

Servicii de transport pe calea ferată în containere intermodale

65123

49.20.15

Servicii de transport pe calea ferată a corespondenței s,i pachetelor

65124

49.20.16

Servicii de transport pe calea ferată a mărfurilor uscate în vrac

65125

49.20.19

Alte servicii de transport de mărfuri pe calea ferată

65126
65129

49.3

Alte servicii de transport terestru de pasageri

49.31

Servicii de transport terestru, urban s,i suburban, de pasageri

49.31.1

Servicii de transport pe calea ferată, urban s,i suburban, de pasageri

49.31.10

Servicii de transport pe calea ferată, urban s,i suburban, de pasageri

49.31.2

Alte servicii de transport terestru, urban s,i suburban, de pasageri

49.31.21

Servicii de transport rutier cu orar prestabilit, urban s,i suburban, de pasageri

64112

49.31.22

Servicii de transport mixt cu orar prestabilit, urban s,i suburban, de pasageri

64113

49.32

Servicii de exploatare a taximetrelor

49.32.1

Servicii de exploatare a taximetrelor

49.32.11

Servicii de taximetrie

64115

49.32.12

Servicii de taximetrie s,i de închiriere a autoturismelor cu s,ofer

64116

49.39

Alte servicii de transport terestru de pasageri n.c.a.

49.39.1

Servicii de transport terestru de pasageri, interurban s,i special, cu orar prestabilit

49.39.11

Servicii de transport rutier de pasageri, interurban, cu orar prestabilit

64221

49.39.12

Servicii de transport rutier de pasageri, interurban, special, cu orar prestabilit

64222

49.39.13

Servicii de transport rutier de pasageri, interurban, special, cu orar prestabilit

64114

49.39.2

Servicii de transport de pasageri cu funiculare, teleferice s,i teleschi

49.39.20

Servicii de transport de pasageri cu funiculare, teleferice s,i teleschi

64111

64119 (*)

4.6.2008

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

RO

Cod

Titlu

L 145/189
CPC ver. 2

49.39.3

Servicii de transport terestru de pasageri, fără orar prestabilit

49.39.31

Servicii de închiriere a autobuzelor s,i autocarelor cu s,ofer

66011

49.39.32

Servicii de transport rutier de pasageri, pentru vizitarea obiectivelor turistice

64132

49.39.33

Servicii de transport local charter fără orar prestabilit, cu autobuze s,i autocare

64118

49.39.34

Servicii de transport charter la mare distanță, fără orar prestabilit, cu autobuze s,i autocare

64223

49.39.35

Servicii de transport rutier de pasageri cu vehicule cu tracțiune umană sau animală

64117

49.39.39

Servicii de transport terestru de pasageri n.c.a.

64119 (*)

49.4

Servicii de transport rutier de mărfuri s,i servicii de mutare

49.41

Servicii de transport rutier de mărfuri

49.41.1

Servicii de transport rutier de mărfuri

49.41.11

Servicii de transport rutier de mărfuri în vehicule frigorifice

65111

49.41.12

Servicii de transport rutier al produselor petroliere în camioane sau semiremorci-cisternă

65112 (*)

49.41.13

Servicii de transport rutier al altor gaze sau lichide în vrac, în camioane sau
semiremorci-cisternă

65112 (*)

49.41.14

Servicii de transport rutier în containere intermodale

65113

49.41.15

Servicii de transport rutier a mărfurilor uscate în vrac

65117

49.41.16

Servicii de transport rutier al animalelor vii

65118

49.41.17

Servicii de transport rutier de mărfuri cu vehicule cu tracțiune umană sau animală

65114

49.41.18

Servicii de transport rutier al corespondenței s,i a pachetelor

65116

49.41.19

Alte servicii de transport rutier de mărfuri

65119

49.41.2

Servicii de închiriere a camioanelor cu s,ofer

49.41.20

Servicii de închiriere a camioanelor cu s,ofer

49.42

Servicii de mutare

49.42.1

Servicii de mutare

49.42.11

Servicii de mutare pentru persoane private

65115 (*)

49.42.19

Alte servicii de mutare

65115 (*)

49.5

Servicii de transport prin conducte

49.50

Servicii de transport prin conducte

49.50.1

Servicii de transport prin conducte

49.50.11

Servicii de transport prin conducte al petrolului rafinat s,i al produselor petroliere

65131 (*)

49.50.12

Servicii de transport prin conducte al gazelor naturale

65131 (*)

49.50.19

Servicii de transport prin conducte al altor bunuri

65139

50

Servicii de transport pe apă

50.1

Servicii de transport de pasageri, maritim sau costier

50.10

Servicii de transport de pasageri, maritim sau costier

50.10.1

Servicii de transport de pasageri, maritim sau costier

50.10.11

Transport de pasageri pe maritim sau costier, cu feriboturi

64231

50.10.12

Transport de pasageri maritim sau costier, cu nave de croazieră

64232

50.10.19

Alte servicii de transport de pasageri, maritim sau costier

64239

50.10.2

Servicii de închiriere a vaselor de transport maritim sau costier de pasageri, cu
conducător

66012
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50.10.20

Servicii de închiriere a vaselor de transport maritim sau costier de pasageri, cu
conducător

66021 (*)

50.2

Servicii de transport de mărfuri, maritim s,i costier

50.20

Servicii de transport de mărfuri, maritim s,i costier

50.20.1

Servicii de transport de mărfuri, maritim s,i costier

50.20.11

Servicii de transport maritim s,i costier al produselor congelate, cu vase frigorifice

65211

50.20.12

Servicii de transport maritim s,i costier al țițeiului în nave-cisternă

65212 (*)

50.20.13

Servicii de transport maritim s,i costier, în nave-cisternă, al altor lichide s,i gaze în vrac

65212 (*)

50.20.14

Servicii de transport maritim s,i costier al containerelor intermodale, cu nave-container

65213

50.20.15

Servicii de transport maritim s,i costier de mărfuri uscate în vrac

65219 (*)

50.20.19

Alte servicii de transport maritim sau costier de mărfuri

65219 (*)

50.20.2

Servicii de închiriere a vaselor de transport maritim sau costier de mărfuri, cu
conducător; servicii de împingere s,i remorcare

50.20.21

Servicii de închiriere a vaselor de transport maritim sau costier de mărfuri, cu conducător

66021 (*)

50.20.22

Servicii de remorcare s,i împingere, pe mare s,i în ape de coastă

65219 (*)

50.3

Servicii de transport de pasageri pe căi navigabile interioare

50.30

Servicii de transport de pasageri pe căi navigabile interioare

50.30.1

Servicii de transport de pasageri pe căi navigabile interioare

50.30.11

Servicii de transport de pasageri pe căi navigabile interioare, cu feriboturi

64121

50.30.12

Servicii de transport de pasageri pe căi navigabile interioare, cu nave de croazieră

64122

50.30.13

Servicii de vizitare a obiectivelor turistice, cu ambarcațiuni

64133

50.30.19

Alte servicii de transport de pasageri pe căi navigabile interioare

64129

50.30.2

Servicii de închiriere a vaselor de transport de pasageri pe căi navigabile interioare, cu
conducător

50.30.20

Servicii de închiriere a vaselor de transport de pasageri pe căi navigabile interioare, cu
conducător

50.4

Servicii de transport de mărfuri pe căi navigabile interioare

50.40

Servicii de transport de mărfuri pe căi navigabile interioare

50.40.1

Servicii de transport de mărfuri pe căi navigabile interioare

50.40.11

Servicii de transport al produselor congelate pe căi navigabile interioare, cu vase
frigorifice

65221

50.40.12

Servicii de transport pe căi navigabile interioare al țițeiului, cu nave-cisternă

65222 (*)

50.40.13

Servicii de transport pe căi navigabile interioare al altor lichide s,i gaze în vrac, cu
nave-cisternă

65222 (*)

50.40.14

Servicii de transport al containerelor intermodale pe căi navigabile interioare, cu
nave-container

65229 (*)

50.40.19

Alte servicii de transport de mărfuri pe căi navigabile interioare

65229 (*)

50.40.2

Servicii de închiriere a vaselor de transport de mărfuri pe căi navigabile interioare, cu
conducător; servicii de împingere s,i remorcare

50.40.21

Servicii de închiriere a vaselor de transport de mărfuri pe căi navigabile interioare, cu
conducător

66022 (*)

50.40.22

Servicii de împingere s,i remorcare pe căi navigabile interioare

65229 (*)

51

Servicii de transport aerian

51.1

Servicii de transport aerian de pasageri

51.10

Servicii de transport aerian de pasageri

66022 (*)
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51.10.1

Servicii de transport aerian de pasageri

51.10.11

Servicii de transport aerian național de pasageri, cu orar prestabilit

64241

51.10.12

Servicii de transport aerian național de pasageri, fără orar prestabilit, cu excepția celor
de vizitare a obiectivelor turistice

64242

51.10.13

Servicii de transport aerian internațional de pasageri, cu orar prestabilit

64243

51.10.14

Servicii de transport aerian internațional de pasageri, fără orar prestabilit

64244

51.10.15

Servicii de transport aerian de pasageri, fără orar prestabilit, pentru vizitarea obiectivelor
turistice

64134

51.10.2

Servicii de închiriere a mijloacelor de transport aerian de pasageri, cu pilot

51.10.20

Servicii de închiriere a mijloacelor de transport aerian de pasageri, cu pilot

51.2

Servicii de transport spațial s,i aerian de mărfuri

51.21

Servicii de transport aerian de mărfuri

51.21.1

Servicii de transport aerian de mărfuri

51.21.11

Servicii de transport aerian de containere intermodale, cu orar prestabilit

65319 (*)

51.21.12

Servicii de transport aerian al corespondenței s,i a pachetelor

65311

51.21.13

Servicii de transport aerian al altor mărfuri

65319 (*)

51.21.14

Servicii de transport aerian al altor mărfuri, fără orar prestabilit

65319 (*)

51.21.2

Servicii de închiriere a mijloacelor de transport aerian de mărfuri, cu pilot

51.21.20

Servicii de închiriere a mijloacelor de transport aerian de mărfuri, cu pilot

51.22

Servicii de transport spațial

51.22.1

Servicii de transport spațial

51.22.11

Servicii de transport spațial de pasageri

64250

51.22.12

Servicii de transport spațial de mărfuri

65320

52

Servicii de înmagazinare s,i servicii auxiliare în domeniul transporturilor

52.1

Servicii de înmagazinare s,i depozitare

52.10

Servicii de înmagazinare s,i depozitare

52.10.1

Servicii de înmagazinare s,i depozitare

52.10.11

Servicii de depozitare în incinte frigorifice

67210

52.10.12

Servicii de depozitare a gazelor sau lichidelor în vrac

67220

52.10.13

Servicii de depozitare a cerealelor

67290 (*)

52.10.19

Alte servicii de înmagazinare s,i depozitare

67290 (*)

52.2

Servicii auxiliare în domeniul transporturilor

52.21

Servicii conexe transportului terestru

52.21.1

Servicii conexe transportului pe calea ferată

52.21.11

Servicii de împingere sau remorcare pe calea ferată

67301

52.21.19

Alte servicii conexe transportului pe calea ferată

67309

52.21.2

Servicii conexe transportului rutier

52.21.21

Servicii de administrare a stațiilor de autobuz

67410

52.21.22

Servicii de administrare a autostrăzilor

67420 (*)

52.21.23

Servicii de administrare a tunelurilor s,i a podurilor

67420 (*)

52.21.24

Servicii de parcare

67430

66031

66032

L 145/192

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Cod

Titlu

4.6.2008
CPC ver. 2

52.21.25

Servicii de remorcare a vehiculelor particulare s,i comerciale

67440

52.21.29

Alte servicii conexe transportului rutier

67490

52.21.3

Servicii conexe transportului prin conducte

52.21.30

Servicii conexe transportului prin conducte

52.22

Servicii conexe transportului pe apă

52.22.1

Servicii conexe transportului pe apă

52.22.11

Servicii de administrare a instalațiilor portuare maritime s,i costiere (cu excepția celor de
manipulare a încărcăturilor)

67511

52.22.12

Servicii de administrare a instalațiilor portuare fluviale (cu excepția celor de manipulare
a încărcăturilor)

67512

52.22.13

Servicii de pilotare s,i amarare, prestate pe mare s,i în ape de coastă

67521

52.22.14

Servicii de pilotare s,i amarare, prestate pe căi navigabile interioare

67522

52.22.15

Servicii de salvare s,i ranfluare a navelor, prestate pe mare s,i în ape de coastă

67531

52.22.16

Servicii de salvare s,i ranfluare a navelor, prestate pe căi navigabile interioare

67532

52.22.19

Alte servicii auxiliare transportului pe apă

67590

52.23

Servicii auxiliare transportului aerian

52.23.1

Servicii aeroportuare (exclusiv cele de manipulare a încărcăturii), servicii de control al
traficului aerian s,i alte servicii conexe transportului aerian

52.23.11

Servicii de administrare aeroportuară, cu excepția manipulării încărcăturilor

67610

52.23.12

Servicii de control aerian al traficului

67620

52.23.19

Alte servicii auxiliare transportului aerian

67630

52.23.2

Servicii auxiliare transportului spațial

52.23.20

Servicii auxiliare transportului spațial

52.24

Servicii de manipulare a încărcăturilor

52.24.1

Servicii de manipulare mărfuri

52.24.11

Servicii portuare de manipulare a containerelor

67110 (*)

52.24.12

Alte servicii de manipulare a containerelor

67110 (*)

52.24.13

Alte servicii portuare de manipulare a încărcăturilor

67190 (*)

52.24.19

Alte servicii de manipulare a încărcăturilor

67190 (*)

52.29

Alte servicii auxiliare în domeniul transporturilor

52.29.1

Servicii de intermediere în domeniul transportului de mărfuri

52.29.11

Servicii de brokeraj naval

67910 (*)

52.29.12

Alte servicii de curtaj de mărfuri

67910 (*)

52.29.19

Alte servicii de intermediere în domeniul transportului de mărfuri

67910 (*)

52.29.2

Alte servicii auxiliare în domeniul transportului n.c.a.

67490 (*)

67640

52.29.20

Alte servicii auxiliare în domeniul transportului n.c.a.

53

Servicii pos,tale s,i de curierat

67990

53.1

Servicii pos,tale prestate în conformitate cu obligația serviciului universal

53.10

Servicii pos,tale prestate în conformitate cu obligația serviciului universal

53.10.1

Servicii pos,tale prestate în conformitate cu obligația serviciului universal

53.10.11

Servicii pos,tale prestate în conformitate cu obligația serviciului universal în legătură cu
ziarele s,i revistele

68111 (*)

53.10.12

Servicii pos,tale prestate în conformitate cu obligația serviciului universal în legătură cu
corespondența

68111 (*)

53.10.13

Servicii pos,tale prestate în conformitate cu obligația serviciului universal în legătură cu
coletele

68112

53.10.14

Servicii prestate la ghis,eele oficiilor pos,tale

68113
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53.10.19

Alte servicii pos,tale prestate în conformitate cu obligația serviciului universal

68119

53.2

Alte servicii pos,tale s,i de curierat

53.20

Alte servicii pos,tale s,i de curierat

53.20.1

Alte servicii pos,tale s,i de curierat

53.20.11

Servicii de curierat multimodale

68120

53.20.12

Servicii de catering

68130 (*)

53.20.19

Alte servicii pos,tale s,i de curierat n.c.a.

68130 (*)

I

SERVICII DE CAZARE S,I ALIMENTAȚIE PUBLICĂ

55

Servicii de cazare

55.1

Servicii hoteliere s,i servicii de cazare similare

55.10

Servicii hoteliere s,i servicii de cazare similare

55.10.1

Servicii de cazare a vizitatorilor în camere sau unități de cazare, inclusiv cu asigurarea
curățeniei zilnice (cu excepția spațiilor deținute în multiproprietate)

55.10.10

Servicii de cazare a vizitatorilor în camere sau unități de cazare, cu servicii de curățenie
zilnică (cu excepția spațiilor deținute în multiproprietate)

55.2

Servicii de cazare pe durata vacanței s,i a altor s,ederi de scurtă durată

55.20

Servicii de cazare pe durata vacanței s,i a altor s,ederi de scurtă durată

55.20.1

Servicii de cazare pe durata vacanței s,i a altor s,ederi de scurtă durată

55.20.11

Servicii de cazare în camere sau unități de cazare, hoteluri pentru tineret s,i căsuțe de
vacanță

63114

55.20.12

Servicii de cazare a vizitatorilor în camere sau unități de cazare în regim de
multiproprietate

63113

55.20.19

Alte servicii de cazare a vizitatorilor în camere sau unități de cazare, fără asigurarea
curățeniei zilnice

63112 (*)

55.3

Servicii prestate în campinguri, parcuri cu vehicule de divertisment s,i terenuri de parcare
pentru rulote

55.30

Servicii prestate în campinguri, parcuri cu vehicule de divertisment s,i terenuri de parcare
pentru rulote

55.30.1

Servicii prestate în campinguri, parcuri cu vehicule de divertisment s,i terenuri de parcare
pentru rulote

55.30.11

Servicii prestate în campinguri

63120

55.30.12

Servicii prestate în parcări pentru vehicule s,i parcări pentru rulote

63130

55.9

Alte servicii de cazare

55.90

Alte servicii de cazare

55.90.1

Alte servicii de cazare

55.90.11

Servicii de cazare a studenților în camere sau unități de cazare din cămine studențes,ti sau
internate s,colare

63210

55.90.12

Servicii de cazare a muncitorilor în camere sau unități de cazare din cămine sau
campinguri muncitores,ti

63220

55.90.13

Servicii de cazare în vagoane de dormit s,i servicii similare de cazare în alte mijloace de
transport

63290 (*)

55.90.19

Alte servicii de cazare n.c.a.

63290 (*)

56

Servicii de alimentație publică

56.1

Servicii de alimentație publică prestate în restaurante s,i în unități mobile

56.10

Servicii de alimentație publică prestate în restaurante s,i în unități mobile

56.10.1

Servicii de alimentație publică prestate în restaurante s,i în unități mobile

56.10.11

Servicii complete de alimentație publică, de tipul celor oferite în restaurante

63310 (*)

56.10.12

Servicii de alimentație publică în vagoane restaurant s,i pe nave

63310 (*)

63111
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56.10.13

Servicii de alimentație publică în localuri cu autoservire

63320

56.10.19

Alte servicii de alimentație publică

63399

56.2

Servicii de catering pentru diferite evenimente s,i alte servicii de alimentație publică

56.21

Servicii de catering pentru diferite evenimente

56.21.1

Servicii de catering pentru diferite evenimente

56.21.11

Servicii de catering pentru persoane private

63391 (*)

56.21.19

Alte servicii de catering pentru diferite evenimente

63391 (*)

56.29

Alte servicii alimentație publică

56.29.1

Servicii de alimentație publică pe bază de contract

56.29.11

Servicii de alimentație publică pe bază de contract prestate pentru firmele de transporturi

63392

56.29.19

Alte servicii de alimentație publică pe bază de contract

63393 (*)

56.29.2

Servicii de tipul cantinelor

56.29.20

Servicii de tipul cantinelor

56.3

Servicii de servire a băuturilor

56.30

Servicii de servire a băuturilor

56.30.1

Servicii de servire a băuturilor

56.30.10

Servicii de servire a băuturilor

J

SERVICII DE INFORMARE S,I COMUNICARE

58

Servicii de editare

58.1

Servicii de editare a cărților, periodicelor s,i alte servicii editoriale

58.11

Servicii de editare a cărților

58.11.1

Cărți tipărite

58.11.11

Manuale educative tipărite

32210

58.11.12

Cărți de s,coală, cu caracter profesional s,i tehnic

32291

58.11.13

Cărți pentru copii, tipărite

32292

58.11.14

Dicționare s,i enciclopedii tipărite

32220 (*)

58.11.15

Atlase s,i alte cărți tipărite conținând hărți

32220 (*)

58.11.16

Hărți s,i plans,e hidrografice sau alte reprezentări grafice asemănătoare, în altă formă decât
cea de carte

32510

58.11.19

Alte cărți, bros,uri, pliante tipărite s,i imprimate similare

32299

58.11.2

Cărți înregistrate pe discuri, bandă sau alte suporturi

58.11.20

Cărți înregistrate pe discuri, bandă sau alte suporturi

58.11.3

Cărți on-line

58.11.30

Cărți on-line

58.11.4

Spații publicitare în cuprinsul cărților

58.11.41

Spații publicitare în cuprinsul cărților tipărite

83631 (*)

58.11.42

Spații publicitare în cuprinsul cărților pe suport electronic

83639 (*)

58.11.5

Editarea cărților pe bază de contract sau comision

58.11.50

Editarea cărților pe bază de contract sau comision

58.11.6

Servicii de acordare a licențelor pentru cărți

63393 (*)

63400

47691
47692

84311 (*)

89110
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58.11.60

Servicii de acordare a licențelor pentru cărți

73320 (*)

58.12

Editarea cărților de telefon s,i a listelor de adrese

58.12.1

Cărți de telefon s,i liste de adrese tipărite sau pe suporturi materiale

58.12.10

Cărți de telefon s,i liste de adrese tipărite sau pe suporturi materiale

58.12.2

Cărți de telefon s,i liste de adrese on-line

58.12.20

Cărți de telefon s,i liste de adrese on-line

58.12.3

Servicii de acordare a licențelor care conferă dreptul de a utiliza cărți de telefon s,i liste
de adrese

58.12.30

Servicii de acordare a licențelor care conferă dreptul de a utiliza cărți de telefon s,i liste
de adrese

58.13

Servicii de editare a ziarelor

58.13.1

Ziare tipărite

58.13.10

Ziare tipărite

58.13.2

Ziare on-line

58.13.20

Ziare on-line

58.13.3

Spații publicitare în cuprinsul ziarelor

58.13.31

Spații publicitare în cuprinsul ziarelor tipărite

83631 (*)

58.13.32

Spații publicitare în cuprinsul ziarelor pe suport electronic

83639 (*)

58.14

Servicii de editare a revistelor s,i a periodicelor

58.14.1

Reviste s,i periodice tipărite

58.14.11

Reviste s,i periodice de interes general, tipărite

32410

58.14.12

Reviste s,i periodice de afaceri, profesionale s,i academice, tipărite

32420

58.14.19

Alte reviste s,i periodice tipărite

32490

58.14.2

Reviste s,i periodice on-line

58.14.20

Reviste s,i periodice on-line

58.14.3

Spații publicitare în cuprinsul revistelor s,i al periodicelor

58.14.31

Spații publicitare în cuprinsul revistelor s,i al periodicelor tipărite

83631 (*)

58.14.32

Spații publicitare în cuprinsul revistelor s,i al periodicelor pe suport electronic

83639 (*)

58.14.4

Servicii de acordare a licențelor pentru reviste s,i periodice

58.14.40

Servicii de acordare a licențelor pentru reviste s,i periodice

58.19

Alte servicii editoriale

58.19.1

Alte servicii de editare conexe producerii materialelor tipărite

58.19.11

Cărți pos,tale, felicitări tipărite s,i alte imprimate similare

32530

58.19.12

Picturi, desene s,i fotografii tipărite

32540

58.19.13

Abțibilduri (decalcomanii), calendare tipărite

32630

58.19.14

Timbre pos,tale, fiscale sau alte efecte similare neobliterate; hârtie cu timbru sec; cecuri;
bancnote, acțiuni sau obligațiuni s,i titluri de valoare similare

32610

58.19.15

Materiale publicitare comerciale, cataloage comerciale tipărite s,i alte imprimate similare

32620

58.19.19

Alte materiale tipărite

32690

58.19.2

Alte conținuturi on-line

58.19.21

Conținuturi on-line pentru adulți

84393

58.19.29

Alte conținuturi on-line n.c.a.

84399

58.19.3

Servicii de acordare a licențelor pentru materiale tipărite

32230
47692 (*)

84311 (*)

32300 (*)

84312 (*)

84312 (*)

73320 (*)

L 145/196

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

RO

Cod

Titlu

4.6.2008
CPC ver. 2

58.19.30

Servicii de acordare a licențelor pentru alte materiale tipărite

73320 (*)

58.2

Servicii de editare de software

58.21

Servicii de editare a jocurilor pe calculator

58.21.1

Jocuri pe calculator pe suport fizic

58.21.10

Jocuri pe calculator pe suport fizic

58.21.2

Jocuri pe calculator descărcabile de pe internet

58.21.20

Jocuri pe calculator descărcabile de pe internet

58.21.3

Jocuri on-line

58.21.30

Jocuri on-line

58.21.4

Servicii de acordare a licențelor privind dreptul de utilizare a jocurilor pe calculator

58.21.40

Servicii de acordare a licențelor privind dreptul de utilizare a jocurilor pe calculator

58.29

Alte servicii de editare de software

58.29.1

Software de sistem pe suport fizic

58.29.11

Sisteme de operare pe suport fizic

47811

58.29.12

Programe de rețea pe suport fizic

47812

58.29.13

Programe de administrare a bazelor de date, pe suport fizic

47813

58.29.14

Software pentru dezvoltatori s,i limbaje de programare pe suport fizic

47814

58.29.2

Aplicații pe suport fizic

58.29.21

Aplicații comerciale s,i de uz privat generale, pe suport fizic

47821

58.29.29

Alte aplicații pe suport fizic

47829

58.29.3

Descărcare de programe

58.29.31

Descărcare de software de sistem

84341

58.29.32

Descărcare de aplicații

84342 (*)

58.29.4

Programe on-line

58.29.40

Programe on-line

58.29.5

Servicii de acordare a licențelor privind dreptul de utilizare a programelor de calculator

58.29.50

Servicii de acordare a licențelor privind dreptul de utilizare a programelor de calculator

59

Servicii de producție a peliculelor cinematografice s,i a programelor video s,i de
televiziune; înregistrări sonore s,i editare a muzicii

59.1

Servicii de producție a peliculelor cinematografice s,i a programelor video s,i de
televiziune

59.11

Servicii de producție a peliculelor cinematografice s,i a programelor video s,i de
televiziune

59.11.1

Servicii de producție a peliculelor cinematografice s,i a programelor video s,i de
televiziune

59.11.11

Servicii de producție a peliculelor cinematografice

96121 (*)

59.11.12

Servicii de producție a peliculelor s,i programelor video promoționale sau publicitare

96121 (*)

59.11.13

Alte servicii de producție a programelor de televiziune

96121 (*)

59.11.2

Pelicule cinematografice, programe video s,i de televiziune

59.11.21

Pelicule cinematografice, programe video s,i de televiziune originale

96123 (*)

59.11.22

Pelicule cinematografice

38950

59.11.23

Filme s,i alte conținuturi video înregistrate pe disc, bandă sau alte medii fizice

47620

59.11.24

Descărcarea filmelor sau a altor conținuturi video

84331

59.11.3

Comercializarea timpilor sau spațiilor publicitare din cuprinsul peliculelor
cinematografice, al programelor video s,i de televiziune

47822

84342 (*)

84391

73311 (*)

84392

73311 (*)
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59.11.30

Comercializarea timpilor sau spațiilor publicitare din cuprinsul peliculelor
cinematografice, al programelor video s,i de televiziune

83639 (*)

59.12

Servicii de postproducție a peliculelor cinematografice, a programelor video s,i de
televiziune

59.12.1

Servicii de postproducție a peliculelor cinematografice, a programelor video s,i de
televiziune

59.12.11

Servicii de editare audiovizuală

96131

59.12.12

Servicii de transfer s,i duplicare a matrițelor

96132

59.12.13

Servicii de corecție cromatică s,i recondiționare digitală

96133

59.12.14

Servicii având ca obiect efectele optice

96134

59.12.15

Servicii de animație

96135

59.12.16

Servicii de subtitrare cu inserte, titluri s,i text

96136

59.12.17

Servicii de editare s,i proiectare audio

96137

59.12.19

Alte servicii de postproducție a peliculelor cinematografice, a programelor video s,i de
televiziune

96139

59.13

Servicii de distribuție a peliculelor cinematografice s,i a programelor video s,i de
televiziune

59.13.1

Servicii de distribuție s,i acordare de licențe pentru pelicule cinematografice, programe
video s,i de televiziune

59.13.11

Servicii de acordare a licențelor pentru drepturi cinematografice s,i indemnizațiile
aferente

73320 (*)

59.13.12

Alte servicii de distribuție a peliculelor cinematografice s,i a programelor video s,i de
televiziune

96140

59.14

Servicii de proiecție a peliculelor cinematografice

59.14.1

Servicii de proiecție a peliculelor cinematografice

59.14.10

Servicii de proiecție a peliculelor cinematografice

59.2

Servicii de înregistrare a sunetului s,i editare a muzicii

59.20

Servicii de înregistrare a sunetului s,i editare a muzicii

59.20.1

Servicii de înregistrare a sunetului s,i înregistrări în direct; matrițe de înregistrări de sunet

59.20.11

Servicii de înregistrare a sunetului

96111

59.20.12

Servicii de înregistrare în direct

96112

59.20.13

Matrițe de înregistrări de sunet

96113

59.20.2

Servicii de producție a programelor radio; matrițe de programe radio

59.20.21

Servicii de producție a programelor radio

96122

59.20.22

Matrițe de programe radio

96123 (*)

59.20.3

Servicii de editare a muzicii

59.20.31

Partituri muzicale tipărite

32520 (*)

59.20.32

Partituri muzicale electronice

32520 (*)

59.20.33

Discuri audio, benzi sau alte suporturi fizice cu conținut muzical

47610

59.20.34

Alte discuri audio s,i benzi

47699

59.20.35

Descărcare de conținuturi muzicale

84321

59.20.4

Servicii de acordare a de distribuție a muzicii

59.20.40

Servicii de acordare a licențelor privind dreptul de utilizare a originalelor acustice

96151
96152

73320 (*)
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60

Servicii de programare s,i radiodifuziune

60.1

Servicii de radiodifuziune

60.10

Servicii de radiodifuziune

60.10.1

Servicii de radiodifuziune; matrițe de emisiuni radiofonice

60.10.11

Servicii de programare radio s,i radiodifuziune

84631 (*)

60.10.12

Matrițe de emisiuni radiofonice

84611

60.10.2

Programe de canal radiofonic

60.10.20

Programe de canal radiofonic

60.10.3

Radiopublicitate

60.10.30

Radiopublicitate

60.2

Servicii de programare s,i difuzare a emisiunilor de televiziune; matrițe de emisiuni

60.20

Servicii de programare s,i difuzare a emisiunilor de televiziune; matrițe de emisiuni

60.20.1

Servicii de programare s,i difuzare a emisiunilor de televiziune

60.20.11

Servicii de programare s,i difuzare a emisiunilor de televiziune, cu excepția canalelor cu
abonament

84631 (*)

60.20.12

Alte servicii de programare s,i difuzare a emisiunilor de televiziune, cu excepția canalelor
cu abonament

84631 (*)

60.20.13

Servicii de programare s,i difuzare a emisiunilor de televiziune în direct

84631 (*)

60.20.14

Alte servicii de programare s,i difuzare a emisiunilor de televiziune cu abonament

84631 (*)

60.20.2

Matrițe de emisiuni de televiziune

60.20.20

Matrițe de emisiuni de televiziune

60.20.3

Programe de canale de televiziune

60.20.31

Programe de canale de televiziune, cu excepția televiziunii cu abonament

84622 (*)

60.20.32

Programe de canale de televiziune cu abonament

84622 (*)

60.20.4

Telepublicitate

60.20.40

Telepublicitate

61

Servicii de telecomunicații

61.1

Servicii de telecomunicații prin cablu

61.10

Servicii de telecomunicații prin cablu

61.10.1

Servicii de transmitere a datelor s,i mesajelor

61.10.11

Servicii de telefonie fixă – acces s,i utilizare

84121

61.10.12

Servicii de telefonie fixă – caracteristici de apelare

84122

61.10.13

Servicii de rețele private pentru sisteme de telecomunicații prin cablu

84140 (*)

61.10.2

Servicii de frecvență purtătoare pentru telecomunicații prin cablu

61.10.20

Servicii de frecvență purtătoare pentru telecomunicații prin cablu

61.10.3

Servicii de transmitere a datelor prin rețele de telecomunicații prin cablu

61.10.30

Servicii de transmitere a datelor prin rețele de telecomunicații prin cablu

61.10.4

Servicii de telecomunicații internet prin cablu

61.10.41

Servicii de dorsală internet

84210

61.10.42

Servicii de acces la internet cu bandă îngustă prin rețele cablate

84221 (*)

61.10.43

Servicii de acces la internet cu bandă largă prin rețele cablate

84222 (*)

84621

83632 (*)

84612

83632 (*)

84110 (*)

84150 (*)
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61.10.49

Alte servicii de telecomunicații internet prin cablu

84290 (*)

61.10.5

Servicii de distribuție a programelor la domiciliu prin infrastructuri cablate

61.10.51

Servicii de distribuție a programelor la domiciliu prin infrastructuri cablate, pachete de
programe de bază

84632 (*)

61.10.52

Servicii de distribuție a programelor la domiciliu prin infrastructuri cablate, pachete de
programe la alegere

84633 (*)

61.10.53

Servicii de distribuție a programelor la domiciliu prin infrastructuri cablate, cu plata la
vizionare

84634 (*)

61.2

Servicii de telecomunicații fără fir

61.20

Servicii de telecomunicații fără fir

61.20.1

Servicii de telecomunicații mobile s,i servicii de rețele private pentru sistemele de
telecomunicații fără fir

61.20.11

Servicii de telefonie fixă – acces s,i utilizare

84131

61.20.12

Servicii de telecomunicații mobile – caracteristici de apelare

84132

61.20.13

Servicii de rețele private pentru sisteme de telecomunicații fără fir

84140 (*)

61.20.2

Servicii de frecvență purtătoare pentru telecomunicații fără fir

61.20.20

Servicii de frecvență purtătoare pentru telecomunicații fără fir

61.20.3

Servicii de transmitere a datelor prin rețele de telecomunicații fără fir

61.20.30

Servicii de transmitere a datelor prin rețele de telecomunicații fără fir

61.20.4

Servicii de telecomunicații internet fără fir

61.20.41

Servicii de acces la internet cu bandă îngustă prin rețele fără fir

84221 (*)

61.20.42

Servicii de acces la internet cu bandă largă prin rețele fără fir

84222 (*)

61.20.49

Alte servicii de telecomunicații internet fără fir

84290 (*)

61.20.5

Servicii de distribuție a programelor la domiciliu prin infrastructuri fără fir

61.20.50

Servicii de distribuție a programelor la domiciliu prin infrastructuri fără fir

61.3

Servicii de telecomunicații prin satelit

61.30

Servicii de telecomunicații prin satelit

61.30.1

Servicii de telecomunicații prin satelit, cu excepția serviciilor de distribuție a programelor la domiciliu prin satelit

61.30.10

Servicii de telecomunicații prin satelit, cu excepția serviciilor de distribuție a programelor la domiciliu prin satelit

61.30.2

Servicii de distribuție a programelor la domiciliu prin satelit

61.30.20

Servicii de distribuție a programelor la domiciliu prin satelit

61.9

Alte servicii de telecomunicații

61.90

Alte servicii de telecomunicații

61.90.1

Alte servicii de telecomunicații

61.90.10

Alte servicii de telecomunicații

62

Servicii de programare a computerelor, consultanță în domeniul computerelor s,i servicii conexe

62.0

Servicii de programare a computerelor, consultanță în domeniul computerelor s,i servicii conexe

62.01

Servicii de programare informatică

62.01.1

Servicii de proiectare s,i dezvoltare TI

84110 (*)

84150 (*)

84632 (*)
84633 (*)
84634 (*)

84190 (*)

84632 (*)
84633 (*)
84634 (*)

84190 (*)
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62.01.11

Servicii de proiectare s,i dezvoltare TI pentru aplicații

83141

62.01.12

Servicii de proiectare s,i dezvoltare TI pentru rețele s,i sisteme

83142

62.01.2

Programe de calculator originale

62.01.21

Originale de jocuri pe computer

83143 (*)

62.01.29

Alte originale de programe de calculator

83143 (*)

62.02

Servicii de consultanță în domeniul computerelor

62.02.1

Servicii de consultanță în probleme de hardware

62.02.10

Servicii de consultanță în probleme de hardware

62.02.2

Servicii de consultanță în probleme de sisteme s,i programe de calculator

62.02.20

Servicii de consultanță în probleme de sisteme s,i programe de calculator

62.02.3

Servicii de asistență tehnică TI

62.02.30

Servicii de asistență tehnică TI

62.03

Servicii de gestionare a echipamentului informatic

62.03.1

Servicii de gestionare a echipamentului informatic

62.03.11

Servicii de administrare a rețelelor

83161

62.03.12

Servicii de gestionare a sistemelor informatice

83162

62.09

Alte servicii în domeniul tehnologiei informației s,i computerelor

62.09.1

Servicii de instalare a computerelor s,i a perifericelor

62.09.10

Servicii de instalare a computerelor s,i a perifericelor

62.09.2

Alte servicii în domeniul tehnologiei informației s,i al computerelor n.c.a.

62.09.20

Alte servicii în domeniul tehnologiei informației s,i al computerelor n.c.a.

63

Servicii de informare

63.1

Servicii de prelucrare a datelor, găzduire de pagini web s,i servicii conexe; portale web

63.11

Servicii de prelucrare a datelor, găzduire s,i servicii conexe

63.11.1

Servicii de prelucrare a datelor, găzduire, servicii legate de aplicații s,i alte infrastructuri
informatice

63.11.11

Servicii de prelucrare a datelor

0 (*)

63.11.12

Servicii de găzduire de pagini web

83151

63.11.13

Furnizare de servicii aplicative

83152

63.11.19

Alte servicii de furnizare de infrastructuri TI s,i găzduire

83159

63.11.2

Conținuturi video s,i audio în flux continuu

63.11.21

Conținuturi video în flux continuu

84332

63.11.22

Conținuturi audio în flux continuu

84322

63.11.3

Timpi sau spații publicitare pe internet

63.11.30

Timpi sau spații publicitare pe internet

63.12

Conținuturi de portaluri web

63.12.1

Conținuturi de portaluri web

63.12.10

Conținuturi de portaluri web

63.9

Alte servicii de informare

63.91

Servicii prestate de agențiile de s,tiri

83131 (*)

83131 (*)

83132 (*)

87332

83132 (*)

83633

84394
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63.91.1

Servicii prestate de agențiile de s,tiri

63.91.11

Servicii prestate de agențiile de s,tiri pentru ziare s,i periodice

84410

63.91.12

Servicii prestate de agențiile de s,tiri mijloacelor de comunicare audiovizuală

84420

63.99

Alte servicii de informare n.c.a.

63.99.1

Servicii de informare n.c.a.

63.99.10

Servicii de informare n.c.a.

63.99.2

Compilații originale de fapte/informații

63.99.20

Compilații originale de fapte/informații

K

SERVICII FINANCIARE S,I DE ASIGURĂRI

64

Servicii financiare, cu excepția asigurărilor s,i a fondurilor de pensii

64.1

Servicii de intermediere monetară

64.11

Servicii de tipul celor prestate de băncile centrale

64.11.1

Servicii de tipul celor prestate de băncile centrale

64.11.10

Servicii de tipul celor prestate de băncile centrale

64.19

Alte servicii de intermediere monetară

64.19.1

Servicii de depunere

64.19.11

Servicii de depunere prestate pentru întreprinderi s,i instituții

71121

64.19.12

Servicii de depunere prestate pentru alți depozitari

71122

64.19.2

Servicii de acordare de credite de către instituții financiare

64.19.21

Servicii de acordare a creditelor interindustriale de către instituții financiare

71135 (*)

64.19.22

Servicii de acordare a creditelor de consum de către instituții financiare

71133 (*)

64.19.23

Servicii de acordare de credite ipotecare rezidențiale de către instituții financiare

71131 (*)

64.19.24

Servicii de acordare de credite ipotecare nerezidențiale de către instituții financiare

71132 (*)

64.19.25

Servicii de acordare de credite comerciale neipotecare de către instituții financiare

71135 (*)

64.19.26

Servicii de acordare a cărților de credit de către instituții financiare

71134 (*)

64.19.29

Servicii de acordare a altor credite de către instituții financiare

71139 (*)

64.19.3

Alte servicii de intermediere financiară n.c.a.

64.19.30

Alte servicii de intermediere financiară n.c.a.

64.2

Servicii de tipul celor prestate de societățile holding

64.20

Servicii de tipul celor prestate de societățile holding

64.20.1

Servicii de tipul celor prestate de societățile holding

64.20.10

Servicii de tipul celor prestate de societățile holding

64.3

Servicii de tipul administrării fiduciare, al fondurilor s,i al altor entități financiare similare

64.30

Servicii de tipul administrării fiduciare, al fondurilor s,i al altor entități financiare similare

64.30.1

Servicii de tipul administrării fiduciare, al fondurilor s,i al altor entități financiare similare

64.30.10

Servicii de tipul administrării fiduciare, al fondurilor s,i al altor entități financiare similare

64.9

Alte servicii financiare, cu excepția asigurărilor s,i a fondurilor de pensii

85991

83940

71110

71190 (*)

0 (*)

0 (*)
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64.91

Servicii de leasing financiar

64.91.1

Servicii de leasing financiar

64.91.10

Servicii de leasing financiar

64.92

Alte servicii de acordare de credite

64.92.1

Alte servicii de acordare a creditelor, de către alte instituții decât cele financiare

64.92.11

Servicii de acordare a creditelor interindustriale de către alte instituții decât cele
financiare

71135 (*)

64.92.12

Servicii de acordare a creditelor de consum, de către alte instituții decât cele financiare

71133 (*)

64.92.13

Servicii de acordare a creditelor ipotecare rezidențiale, de către alte instituții decât cele
financiare

71131 (*)

64.92.14

Servicii de acordare a creditelor ipotecare nerezidențiale, de către alte instituții decât cele
financiare

71132 (*)

64.92.15

Servicii de acordare a creditelor comerciale neipotecare, de către alte instituții decât cele
financiare

71135 (*)

64.92.16

Servicii de acordare a cărților de credit de către alte instituții decât cele financiare

71134 (*)

64.92.19

Alte servicii de acordare a creditelor, de către alte instituții decât cele financiare n.c.a.

71139 (*)

64.99

Alte servicii financiare, cu excepția asigurărilor s,i a fondurilor de pensii, n.c.a.

64.99.1

Alte servicii financiare, cu excepția asigurărilor s,i a fondurilor de pensii, n.c.a.

64.99.11

Servicii bancare de plasament

71200

64.99.19

Servicii financiare, cu excepția asigurărilor s,i a fondurilor de pensii, n.c.a.

71190 (*)

65

Servicii de tipul asigurărilor, reasigurărilor s,i al fondurilor de pensii, cu excepția
asigurărilor sociale obligatorii

65.1

Servicii de asigurări

65.11

Servicii de asigurare de viață

65.11.1

Servicii de asigurare de viață

65.11.10

Servicii de asigurare de viață

65.12

Servicii de asigurare, altele decât cele de viață

65.12.1

Servicii de asigurare de sănătate s,i contra accidentelor

65.12.11

Servicii de asigurare contra accidentelor

71320 (*)

65.12.12

Servicii de asigurare de sănătate

71320 (*)

65.12.2

Servicii de asigurare a autovehiculelor

65.12.21

Servicii de asigurare a autovehiculelor, răspundere civilă

71331 (*)

65.12.29

Alte servicii de asigurare a autovehiculelor

71331 (*)

65.12.3

Servicii de asigurare pentru transportul maritim, aerian s,i de alt tip

65.12.31

Servicii de asigurare pentru transportul cu material feroviar rulant

71332 (*)

65.12.32

Servicii de asigurare de răspundere civilă pentru transportatori aerieni

71332 (*)

65.12.33

Alte servicii de asigurare pentru transportatori aerieni

71332 (*)

65.12.34

Servicii de asigurare de răspundere civilă pentru transportatori navali

71332 (*)

65.12.35

Alte servicii de asigurare pentru nave

71332 (*)

65.12.36

Servicii de asigurare a încărcăturilor

71333

65.12.4

Servicii de asigurare a bunurilor contra incendiilor s,i altor daune

65.12.41

Servicii de asigurare a bunurilor contra incendiilor

71334 (*)

65.12.49

Alte servicii de asigurare a bunurilor contra daunelor

71334 (*)

65.12.5

Servicii de asigurare de răspundere civilă generală

71140

71311 (*)

4.6.2008

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

RO

Cod

Titlu

L 145/203
CPC ver. 2

65.12.50

Servicii de asigurare de răspundere civilă generală

71335

65.12.6

Servicii de asigurare a creditelor s,i a cauțiunilor

65.12.61

Servicii de asigurare a creditelor

71336 (*)

65.12.62

Servicii de asigurare a cauțiunilor

71336 (*)

65.12.7

Servicii de asigurare pentru călătorii s,i asistență, cheltuieli judiciare s,i diverse pierderi
financiare

65.12.71

Servicii de asigurări pentru călătorii s,i asistență

71337

65.12.72

Servicii de asigurare pentru cheltuieli judiciare

71339 (*)

65.12.73

Servicii de asigurare de pierderi financiare diverse

71339 (*)

65.12.9

Servicii de asigurare, altele decât cele de viață

65.12.90

Servicii de asigurare, altele decât cele de viață

65.2

Servicii de reasigurare

65.20

Servicii de reasigurare

65.20.1

Servicii de reasigurare de viață, sănătate s,i contra accidentelor

65.20.11

Servicii de reasigurare de viață

71410

65.20.12

Servicii de reasigurare contra accidentelor

71420 (*)

65.20.13

Servicii de reasigurare de sănătate

71420 (*)

65.20.2

Servicii de reasigurare pentru transport s,i daune

65.20.21

Servicii de reasigurare a autovehiculelor, răspundere civilă

71431 (*)

65.20.22

Alte servicii de reasigurare a autovehiculelor

71431 (*)

65.20.23

Servicii de reasigurare pentru transportul maritim, aerian s,i de alt tip

71432

65.20.24

Servicii de reasigurare a încărcăturilor

71433

65.20.25

Servicii de reasigurare a bunurilor contra incendiilor s,i altor daune

71434

65.20.3

Servicii de reasigurare de răspundere civilă generală, reasigurare a creditelor s,i a
cauțiunilor

65.20.31

Servicii de reasigurare de răspundere civilă generală

71435

65.20.32

Servicii de reasigurare a creditelor s,i a cauțiunilor

71436

65.20.4

Servicii de reasigurare pentru cheltuieli judiciare s,i diverse pierderi financiare

65.20.41

Servicii de reasigurare pentru cheltuieli judiciare

71439 (*)

65.20.42

Servicii de reasigurare pentru diverse pierderi financiare

71439 (*)

65.20.5

Servicii de reasigurare conexe constituirii fondurilor de pensii

65.20.50

Servicii de reasigurare conexe constituirii fondurilor de pensii

65.20.6

Servicii de reasigurare, altele decât cele de viață

65.20.60

Servicii de reasigurare, altele decât cele de viață

65.3

Servicii de constituire a fondurilor de pensii

65.30

Servicii de constituire a fondurilor de pensii

65.30.1

Servicii de constituire a fondurilor de pensii

65.30.11

Servicii de constituire a fondurilor de pensii individuale

71311 (*)

65.30.12

Servicii de constituire a fondurilor de pensii colective

71312

66

Servicii auxiliare serviciilor financiare s,i serviciilor de asigurări

66.1

Servicii auxiliare serviciilor financiare, cu excepția asigurărilor s,i a fondurilor de pensii

66.11

Servicii conexe administrării piețelor financiare

71339 (*)

71439 (*)

71439 (*)
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66.11.1

Servicii conexe administrării piețelor financiare

66.11.11

Servicii operative ale piețelor financiare

71551

66.11.12

Servicii de reglementare a piețelor financiare

71552

66.11.19

Alte servicii conexe administrării piețelor financiare

71559

66.12

Servicii de intermediere de contracte privind titlurile s,i mărfurile

66.12.1

Servicii de intermediere de contracte privind titlurile s,i mărfurile

66.12.11

Servicii de curtaj al valorilor mobiliare

71521

66.12.12

Servicii de curtaj de mărfuri

71522

66.12.13

Servicii de schimb valutar

71592

66.19

Alte servicii auxiliare celor financiare, cu excepția asigurărilor s,i a fondurilor de pensii

66.19.1

Servicii de execuție s,i compensare a operațiunilor cu titluri de valoare

66.19.10

Servicii de execuție s,i compensare a operațiunilor cu titluri de valoare

66.19.2

Servicii auxiliare celor de plasament bancar

66.19.21

Servicii de fuzionare s,i achiziționare

71511

66.19.22

Servicii de finanțare a întreprinderilor s,i de capital de risc

71512

66.19.29

Alte servicii auxiliare celor de plasament bancar

71519

66.19.3

Servicii de administrare fiduciară s,i custodie

66.19.31

Administrare fiduciară

71541

66.19.32

Servicii de custodie

71542

66.19.9

Alte servicii auxiliare celor financiare, cu excepția asigurărilor s,i a finanțărilor de pensii
n.c.a.

66.19.91

Servicii de consultanță financiară

71591

66.19.92

Servicii de gestiune a tranzacțiilor financiare s,i servicii de compensare

71593

66.19.99

Alte servicii auxiliare celor financiare, cu excepția asigurărilor s,i a fondurilor de pensii
n.c.a.

71599

66.2

Servicii auxiliare asigurărilor s,i constituirii fondurilor de pensii

66.21

Servicii de evaluare a riscului s,i daunelor

66.21.1

Servicii de evaluare a riscului s,i daunelor

66.21.10

Servicii de evaluare a riscului s,i daunelor

66.22

Servicii de tipul celor prestate de agenții de asigurări s,i agenți de bursă

66.22.1

Servicii de tipul celor prestate de agenții de asigurări s,i agenți de bursă

66.22.10

Servicii de tipul celor prestate de agenții de asigurări s,i agenți de bursă

66.29

Alte servicii auxiliare asigurărilor s,i constituirii fondurilor de pensii

66.29.1

Alte servicii auxiliare asigurărilor s,i constituirii fondurilor de pensii

66.29.11

Servicii actuariale

71630

66.29.19

Alte servicii auxiliare asigurărilor s,i constituirii fondurilor de pensii n.c.a.

71690

66.3

Servicii de administrare a fondurilor

66.30

Servicii de administrare a fondurilor

66.30.1

Servicii de administrare a fondurilor

71523

71620

71610
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66.30.11

Servicii de administrare a portofoliului, cu excepția fondurilor de pensii

71530

66.30.12

Servicii de administrare a fondurilor de pensii

71640

L

SERVICII IMOBILIARE

68

Servicii imobiliare

68.1

Servicii de cumpărare s,i vânzare de bunuri imobiliare proprii

68.10

Servicii de cumpărare s,i vânzare de bunuri imobiliare proprii

68.10.1

Servicii de cumpărare s,i vânzare de bunuri imobiliare proprii

68.10.11

Servicii de vânzare sau cumpărare a clădirilor rezidențiale s,i a terenurilor aferente

72121

68.10.12

Servicii de vânzare sau cumpărare de bunuri imobiliare în coproprietate

72123

68.10.13

Servicii de vânzare sau cumpărare de terenuri virane situate în zone rezidențiale

72130 (*)

68.10.14

Servicii de vânzare sau cumpărare a clădirilor nerezidențiale s,i a terenurilor aferente

72122

68.10.15

Servicii de vânzare sau cumpărare de terenuri virane situate în zone nerezidențiale

72130 (*)

68.2

Servicii de închiriere s,i administrare a bunurilor imobile proprii sau în locație

68.20

Servicii de închiriere s,i administrare a bunurilor imobile proprii sau în locație

68.20.1

Servicii de închiriere s,i administrare a bunurilor imobile proprii sau în locație

68.20.11

Servicii de închiriere s,i administrare a bunurilor imobile rezidențiale proprii sau în locație

72111

68.20.12

Servicii de închiriere s,i administrare a bunurilor imobile nerezidențiale proprii sau în
locație

72112

68.3

Servicii imobiliare pe bază de contract sau comision

68.31

Servicii de tipul celor prestate de agențiile imobiliare, pe bază de contract sau comision

68.31.1

Servicii de tipul celor prestate de agențiile imobiliare, pe bază de contract sau comision

68.31.11

Servicii de vânzare a clădirilor rezidențiale s,i a terenurilor aferente pe bază de contract
sau comision, cu excepția celor deținute în multiproprietate

72221

68.31.12

Servicii de vânzare a bunurilor imobile deținute în multiproprietate, pe bază de contract
sau comision

72223

68.31.13

Servicii de vânzare a terenurilor virane rezidențiale pe bază de contract sau comision

72230 (*)

68.31.14

Servicii de vânzare a clădirilor s,i a terenurilor nerezidențiale aferente pe bază de contract
sau comision

72222

68.31.15

Servicii de vânzare a terenurilor virane nerezidențiale pe bază de contract sau comision

72230 (*)

68.31.16

Servicii evaluare imobiliară pe bază de contract sau comision

72240

68.32

Servicii de administrare a bunurilor imobile pe bază de contract sau comision

68.32.1

Servicii de administrare a bunurilor imobile pe bază de contract sau comision

68.32.11

Servicii de administrare a clădirilor rezidențiale pe bază de contract sau comision, cu
excepția celor deținute în multiproprietate

72211

68.32.12

Servicii de vânzare a bunurilor imobile deținute în multiproprietate, pe bază de contract
sau comision

72213

68.32.13

Servicii de administrare a proprietăților imobiliare nerezidențiale pe bază de contract sau
comision

72212
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M

SERVICII PROFESIONALE, S,TIINȚIFICE S,I TEHNICE

69

Servicii juridice s,i de contabilitate

69.1

Servicii juridice

69.10

Servicii juridice

69.10.1

Servicii juridice

69.10.11

Servicii de consultanță juridică s,i reprezentare în penal

82110

69.10.12

Servicii de consultanță juridică s,i reprezentare în proceduri juridice de drept societar s,i
comercial

82120 (*)

69.10.13

Servicii de consultanță juridică s,i reprezentare în proceduri juridice de dreptul muncii

82120 (*)

69.10.14

Servicii de consultanță juridică s,i reprezentare în proceduri juridice de drept civil

82120 (*)

69.10.15

Servicii juridice în materie de brevete, drept de autor s,i alte drepturi de proprietate
intelectuală

82130 (*)

69.10.16

Servicii notariale

82130 (*)

69.10.17

Servicii de arbitraj s,i conciliere

82191

69.10.18

Servicii juridice în materie de licitații

82199 (*)

69.10.19

Alte servicii juridice

82199 (*)

69.2

Servicii de contabilitate, ținere a evidențelor contabile s,i audit; servicii de consultanță
fiscală

69.20

Servicii de contabilitate, ținere a evidențelor contabile s,i audit; servicii de consultanță
fiscală

69.20.1

Servicii de audit financiar

69.20.10

Servicii de audit financiar

69.20.2

Servicii de contabilitate

69.20.21

Servicii de verificare contabilă

82221 (*)

69.20.22

Servicii de redactare a declarațiilor financiare

82221 (*)

69.20.23

Servicii de ținere a evidențelor contabile

82222

69.20.24

Servicii de contabilitate salarială

82223

69.20.29

Alte servicii de contabilitate

82221 (*)

69.20.3

Servicii de consultanță fiscală

69.20.31

Servicii de consultanță fiscală s,i pregătire pentru întreprinderi

82310

69.20.32

Servicii de consultanță fiscală s,i pregătire pentru persoane private

82320

69.20.4

Servicii de insolvabilitate s,i administrare controlată

69.20.40

Servicii de insolvabilitate s,i administrare controlată

70

Servicii de sediu social; servicii de consultanță în materie de administrare

70.1

Servicii de sediu social

70.10

Servicii de sediu social

70.10.1

Servicii de sediu social

70.10.10

Servicii de sediu social

70.2

Servicii de consultanță în materie de administrare

70.21

Servicii de relații cu publicul s,i comunicare

70.21.1

Servicii de relații cu publicul s,i comunicare

70.21.10

Servicii de relații cu publicul s,i comunicare

70.22

Servicii de consultanță de afaceri s,i alte servicii de management

70.22.1

Servicii de consultanță în materie de management al afacerilor

82210

82400

0 (*)

83121
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70.22.11

Servicii de consultanță în materie de management strategic

83111

70.22.12

Servicii de consultanță în probleme de management financiar (cu excepția impozitelor
pe societate)

83112

70.22.13

Servicii de consultanță în probleme de management de marketing

83114

70.22.14

Servicii de consultanță în probleme de management al resurselor umane

83113

70.22.15

Servicii de consultanță în probleme de management al producției

83115

70.22.16

Servicii de consultanță privind managementul rețelei de furnizare s,i al altora

83116

70.22.17

Servicii de consultanță privind managementul procesului de afaceri

83117

70.22.2

Alte servicii de consultanță privind managementul procesului de afaceri, cu excepția
serviciilor de consultanță privind managementul proiectelor de construcții

70.22.20

Alte servicii de consultanță privind managementul procesului de afaceri, cu excepția
serviciilor de consultanță privind managementul proiectelor de construcții

70.22.3

Alte servicii de consultanță de afaceri

70.22.30

Alte servicii de consultanță de afaceri

70.22.4

Mărci s,i francize

70.22.40

Mărci s,i francize

71

Servicii de arhitectură s,i de inginerie; servicii de verificare s,i analiză tehnică

71.1

Servicii de arhitectură s,i de inginerie s,i servicii conexe de consultanță tehnică

71.11

Servicii de arhitectură

71.11.1

Planuri s,i desene în scopuri arhitectonice

71.11.10

Planuri s,i desene în scopuri arhitectonice

71.11.2

Servicii arhitecturale pentru clădiri

71.11.21

Servicii arhitecturale pentru proiecte de construcții rezidențiale

83212

71.11.22

Servicii arhitecturale pentru proiecte de construcții nerezidențiale

83213

71.11.23

Servicii arhitecturale pentru restaurări istorice

83214

71.11.24

Servicii de consultanță în arhitectură

83211

71.11.3

Servicii de planificare urbană s,i funciară

71.11.31

Servicii de planificare urbană

83221

71.11.32

Servicii de planificare rurală funciară

83222

71.11.33

Servicii de planificare generală a s,antierelor

83223

71.11.4

Servicii de arhitectură peisagistică s,i servicii de consultanță în arhitectură

71.11.41

Servicii de arhitectură peisagistică

83232

71.11.42

Servicii de consultanță în arhitectură peisagistică

83231

71.12

Servicii de inginerie s,i servicii conexe de consultanță tehnică

71.12.1

Servicii tehnologice

71.12.11

Servicii de consultanță în inginerie

83310

71.12.12

Servicii de inginerie pentru proiecte de construcții

83321

71.12.13

Servicii de inginerie pentru proiecte energetice

83324

71.12.14

Servicii de inginerie pentru proiecte de infrastructură de transport

83323

71.12.15

Servicii de inginerie pentru proiectele de gestionare a des,eurilor (periculoase
s,i nepericuloase)

83326

71.12.16

Servicii de inginerie pentru proiecte de alimentare cu apă, scurgere s,i drenaj

83327

71.12.17

Servicii de inginerie pentru proiecte industriale s,i mes,tes,ugăres,ti

83322

71.12.18

Servicii de inginerie pentru proiecte de telecomunicații s,i tele/radiodifuziune

83325

83190

83129

83118

32550
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71.12.19

Servicii de inginerie pentru alte proiecte

83329

71.12.2

Servicii de management a proiectului pentru proiecte de construcții

71.12.20

Servicii de management a proiectului pentru proiecte de construcții

71.12.3

Servicii de prospectare s,i consultanță geologică, geofizică s,i servicii conexe

71.12.31

Servicii de consultanță geologică s,i geofizică

83411

71.12.32

Servicii geofizice

83412

71.12.33

Servicii de explorare s,i evaluare minerală

83413

71.12.34

Servicii de cercetare la suprafață

83421

71.12.35

Servicii de întocmire a hărților

83422

71.2

Servicii de analiză s,i testare tehnică

71.20

Servicii de analiză s,i testare tehnică

71.20.1

Servicii de analiză s,i testare tehnică

71.20.11

Servicii de analiză s,i testare a compoziției s,i a purității

83441

71.20.12

Servicii de analiză s,i testare a proprietăților fizice

83442

71.20.13

Testare s,i analiză a sistemelor electrice s,i mecanice integrate

83443

71.20.14

Servicii de inspecție tehnică a vehiculelor de transport rutier

83444

71.20.19

Alte servicii de analiză s,i testare tehnică

83449

72

Servicii de dezvoltare s,i cercetare s,tiințifică

81300

72.1

Servicii de cercetare s,i dezvoltare experimentală în domeniul s,tiințelor naturii s,i al
tehnologiei

72.11

Servicii de cercetare s,i dezvoltare experimentală în domeniul biotehnologiei

72.11.1

Servicii de cercetare s,i dezvoltare experimentală în domeniul sănătății, al mediului, al
agriculturii s,i alte sectoare ale biotehnologiei

72.11.11

Servicii de cercetare s,i dezvoltare experimentală în domeniul biotehnologiilor legate de
sănătate

81121 (*)

72.11.12

Servicii de cercetare s,i dezvoltare experimentală în domeniul biotehnologiilor
ambientale s,i industriale

81121 (*)

72.11.13

Servicii de cercetare s,i dezvoltare experimentală în domeniul biotehnologiilor agricole

81121 (*)

72.11.2

Proiecte originale de cercetare s,i dezvoltare în domeniul biotehnologiei

72.11.20

Proiecte originale de cercetare s,i dezvoltare în domeniul biotehnologiei

72.19

Servicii de cercetare s,i dezvoltare experimentală în alte domenii ale s,tiințelor naturii s,i
ingineriei

72.19.1

Servicii de cercetare s,i dezvoltare experimentală în alte domenii ale s,tiințelor naturii

72.19.11

Servicii de cercetare s,i dezvoltare experimentală în domeniul matematicii

72.19.12

Servicii de cercetare s,i dezvoltare experimentală în domeniul s,tiinței computerelor s,i al
informaticii

81119 (*)

72.19.13

Servicii de cercetare s,i dezvoltare experimentală în domeniul s,tiințelor fizice

81111

72.19.14

Servicii de cercetare s,i dezvoltare experimentală în domeniul chimiei

81112 (*)

72.19.15

Servicii de cercetare s,i dezvoltare experimentală în domeniul geofizicii s,i al s,tiințelor
ambientale conexe

81119 (*)

72.19.16

Servicii de cercetare s,i dezvoltare experimentală în domeniul s,tiințelor biologice

81112 (*)

72.19.19

Servicii de cercetare s,i dezvoltare experimentală în alte domenii ale s,tiințelor naturii

81119 (*)

72.19.2

Servicii de cercetare s,i dezvoltare experimentală în domeniul tehnologiei s,i al ingineriei,
cu excepția biotehnologiei

83330

81400 (*)
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72.19.21

Servicii de cercetare s,i dezvoltare experimentală în domeniul nanotehnologiei

81129 (*)

72.19.29

Alte servicii de cercetare s,i dezvoltare experimentală în domeniul tehnologiei s,i
ingineriei, cu excepția biotehnologiei

81129 (*)

72.19.3

Servicii de cercetare s,i dezvoltare experimentală în domeniul s,tiințelor medicale

72.19.30

Servicii de cercetare s,i dezvoltare experimentală în domeniul s,tiințelor medicale

72.19.4

Servicii de cercetare s,i dezvoltare experimentală în domeniul s,tiințelor agricole

72.19.40

Servicii de cercetare s,i dezvoltare experimentală în domeniul s,tiințelor agricole

72.19.5

Proiecte originale de cercetare s,i dezvoltare în domeniul s,tiințelor naturale s,i ingineriei,
cu excepția biotehnologiei

72.19.50

Proiecte originale de cercetare s,i dezvoltare în domeniul s,tiințelor naturale s,i ingineriei,
cu excepția biotehnologiei

72.2

Servicii de cercetare s,i dezvoltare experimentală în domeniul s,tiințelor sociale s,i
umaniste

72.20

Servicii de cercetare s,i dezvoltare experimentală în domeniul s,tiințelor sociale s,i
umaniste

72.20.1

Servicii de cercetare s,i dezvoltare experimentală în domeniul s,tiințelor sociale

72.20.11

Servicii de cercetare s,i dezvoltare experimentală în domeniul economic s,i comercial

81212

72.20.12

Servicii de cercetare s,i dezvoltare experimentală în domeniul psihologiei

81211

72.20.13

Servicii de cercetare s,i dezvoltare experimentală în domeniul s,tiințelor juridice

81213

72.20.19

Servicii de cercetare s,i dezvoltare experimentală în domeniul altor s,tiințe sociale

81219

72.20.2

Servicii de cercetare s,i dezvoltare experimentală în domeniul s,tiințelor umaniste

72.20.21

Servicii de cercetare s,i dezvoltare experimentală în domeniul lingvisticii s,i al literaturii

81221

72.20.29

Alte servicii de cercetare s,i dezvoltare experimentală în domeniul s,tiințelor umaniste

81229

72.20.3

Proiecte originale de cercetare s,i dezvoltare experimentală în domeniul s,tiințelor sociale
s,i umaniste

72.20.30

Proiecte originale de cercetare s,i dezvoltare experimentală în domeniul s,tiințelor sociale
s,i umaniste

73

Servicii de publicitate s,i studiu de piață

73.1

Servicii publicitare

73.11

Servicii prestate de agenții de publicitate

73.11.1

Servicii prestate de agenții de publicitate

73.11.11

Servicii de concepție s,i realizare a materialelor publicitare

83611

73.11.12

Servicii de direct marketing s,i direct mailing

83612

73.11.13

Servicii de proiectare s,i concepție publicitară

83613

73.11.19

Alte servicii de publicitate

83619

73.12

Servicii de reprezentare pentru mediile de comunicație

73.12.1

Vânzarea de spațiu sau timp publicitar pe bază de contract sau comision

73.12.11

Vânzarea de spațiu publicitar în mediile tipărite, pe bază de contract sau comision

83620 (*)

73.12.12

Vânzarea de spațiu sau timp publicitar TV/radio pe bază de contract sau comision

83620 (*)

73.12.13

Vânzarea de spațiu sau timp publicitar pe internet, pe bază de contract sau comision

83620 (*)

73.12.14

Vânzarea de material publicitar privind unele evenimente deosebite

83620 (*)

73.12.19

Alte vânzări de spațiu sau timp publicitar pe bază de contract sau comision

83620 (*)

81130

81140

81400 (*)

81400 (*)
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73.12.2

Revânzarea spațiilor sau timpilor publicitari pe bază de contract sau comision

73.12.20

Revânzarea spațiilor sau timpilor publicitari pe bază de contract sau comision

73.2

Servicii de cercetare a pieței s,i de sondare a opiniei publice

73.20

Servicii de cercetare a pieței s,i de sondare a opiniei publice

73.20.1

Servicii de cercetare a pieței s,i servicii similare

73.20.11

Servicii de cercetare a pieței: anchete privind calitatea

83700 (*)

73.20.12

Servicii de cercetare a pieței: anchete ad-hoc privind calitatea

83700 (*)

73.20.13

Servicii de cercetare a pieței: anchete continue s,i regulate privind calitatea

83700 (*)

73.20.14

Servicii de cercetare a pieței, altele decât anchetele

83700 (*)

73.20.19

Alte servicii de cercetare a pieței

83700 (*)

73.20.2

Servicii de sondare a opiniei publice

73.20.20

Servicii de sondare a opiniei publice

74

Alte servicii profesionale, s,tiințifice s,i tehnice

74.1

Servicii de proiectare specializată

74.10

Servicii de proiectare specializată

74.10.1

Servicii de proiectare industrială, în domeniul decorațiilor interioare s,i alte domenii
specializate

74.10.11

Servicii decorații interioare

83911

74.10.12

Servicii de proiectare industrială

83912

74.10.19

Alte servicii de proiectare specializate

83919

74.10.2

Originale de modele

74.10.20

Originale de modele

74.2

Servicii fotografice

74.20

Servicii fotografice

74.20.1

Plăci s,i filme fotografice, altele decât cele cinematografice, expuse

74.20.11

Plăci s,i filme fotografice, expuse dar nu developate

38941

74.20.12

Plăci s,i filme fotografice, expuse s,i developate, pentru reproducere offset

38942 (*)

74.20.19

Alte plăci fotografice s,i filme, expuse s,i developate

38942 (*)

74.20.2

Servicii fotografice specializate

74.20.21

Servicii de tipul portretului fotografic

83811

74.20.22

Servicii fotografice publicitare s,i conexe

83812

74.20.23

Servicii fotografice s,i videografice pentru evenimente deosebite

83813

74.20.24

Servicii de fotografiere aeriană

83814 (*)

74.20.29

Alte servicii fotografice specializate

83814 (*)

74.20.3

Alte servicii fotografice

74.20.31

Servicii de procesare fotografică

83820

74.20.32

Servicii de restaurare, copiere s,i retus,are fotografică

83815

74.20.39

Alte servicii fotografice n.c.a.

83819

74.3

Servicii de traducere s,i interpretare

74.30

Servicii de traducere s,i interpretare

74.30.1

Servicii de traducere s,i interpretare

74.30.11

Servicii de traducere

83950 (*)

74.30.12

Servicii de interpretare

83950 (*)

83620 (*)

83700 (*)

83920
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74.9

Alte servicii profesionale, s,tiințifice s,i tehnice n.c.a.

74.90

Alte servicii profesionale, s,tiințifice s,i tehnice n.c.a.

74.90.1

Servicii de consultanță s,i asistență tehnică s,i profesională n.c.a.

74.90.11

Servicii de verificare a facturilor s,i informare privind tarifele de navlu

83990 (*)

74.90.12

Servicii de curtaj s,i evaluare, altele decât cele pentru bunuri imobile s,i asigurări

83990 (*)

74.90.13

Servicii de consultanță în materie de mediu

83931

74.90.14

Servicii meteorologice s,i de previziune a vremii

83430

74.90.15

Servicii de consultanță în materie de securitate

85220

74.90.19

Alte servicii de consultanță s,tiințifică s,i tehnică n.c.a.

83939

74.90.2

Alte servicii profesionale, tehnice s,i comerciale n.c.a.

74.90.20

Alte servicii profesionale, tehnice s,i comerciale n.c.a.

75

Servicii veterinare

75.0

Servicii veterinare

75.00

Servicii veterinare

75.00.1

Servicii veterinare

75.00.11

Servicii veterinare pentru animale de companie

83510

75.00.12

Servicii veterinare pentru vite

83520

75.00.19

Alte servicii veterinare

83590

N

SERVICII ADMINISTRATIVE S,I DE ASISTENȚĂ

77

Servicii de închiriere s,i leasing

77.1

Servicii de închiriere s,i leasing de autovehicule

77.11

Servicii de închiriere s,i leasing de autoturisme s,i autovehicule us,oare

77.11.1

Servicii de închiriere s,i leasing de autoturisme s,i autovehicule us,oare

77.11.10

Servicii de închiriere s,i leasing de autoturisme s,i autovehicule us,oare

77.12

Servicii de închiriere s,i leasing de camioane

77.12.1

Servicii de închiriere s,i leasing de camioane

77.12.11

Servicii de leasing sau închiriere de vehicule de transport mărfuri fără s,ofer

73112

77.12.19

Servicii de leasing sau închiriere a altor utilaje de transport terestru fără s,ofer

73114 (*)

77.2

Servicii de închiriere s,i leasing de bunuri de uz personal s,i de uz casnic

77.21

Servicii de închiriere s,i leasing de articole pentru activități sportive s,i recreative

77.21.1

Servicii de închiriere s,i leasing de articole pentru activități sportive s,i recreative

77.21.10

Servicii de închiriere s,i leasing de articole pentru activități sportive s,i recreative

77.22

Servicii de închiriere de discuri s,i benzi video

77.22.1

Servicii de închiriere de discuri s,i benzi video

77.22.10

Servicii de închiriere de discuri s,i benzi video

77.29

Servicii de închiriere s,i leasing al altor bunuri de uz personal s,i de uz casnic

77.29.1

Servicii de închiriere s,i leasing al altor bunuri de uz personal s,i de uz casnic

77.29.11

Servicii de leasing s,i închiriere a aparatelor de televiziune, a aparatelor de radio, a
aparatelor de înregistrat video, a casetofoanelor s,i a echipamentelor s,i a accesoriilor
conexe

73210

77.29.12

Servicii de leasing sau închiriere a mobilierului s,i a altor aparate electrocasnice

73230

83990 (*)

73111

73240

73220
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77.29.13

Servicii de leasing sau închiriere a instrumentelor muzicale

73290 (*)

77.29.14

Servicii de închiriere s,i leasing a lenjeriei de uz casnic

73250

77.29.15

Servicii de închiriere s,i leasing a produselor textile, a îmbrăcămintei s,i a încălțămintei

73260

77.29.16

Servicii de închiriere s,i leasing al materialelor s,i al echipamentelor pentru bricolaj

73270

77.29.19

Servicii de închiriere s,i leasing al altor bunuri de uz personal s,i de uz casnic n.c.a.

73290 (*)

77.3

Servicii de închiriere s,i leasing al altor mas,ini, echipamente s,i bunuri materiale

77.31

Servicii de închiriere s,i leasing al mas,inilor s,i utilajelor agricole

77.31.1

Servicii de închiriere s,i leasing al mas,inilor s,i utilajelor agricole

77.31.10

Servicii de închiriere s,i leasing al mas,inilor s,i utilajelor agricole

77.32

Servicii de închiriere s,i leasing de mas,ini s,i utilaje pentru construcții s,i construcții civile

77.32.1

Servicii de închiriere s,i leasing de mas,ini s,i utilaje pentru construcții s,i construcții civile

77.32.10

Servicii de închiriere s,i leasing de mas,ini s,i utilaje pentru construcții s,i construcții civile

77.33

Servicii de închiriere s,i leasing de mas,ini s,i echipament de birou (inclusiv computere)

77.33.1

Servicii de închiriere s,i leasing de mas,ini s,i echipament de birou (inclusiv computere)

77.33.11

Servicii de închiriere s,i leasing de mas,ini s,i echipament de birou (exclusiv computere)

73123

77.33.12

Servicii de închiriere s,i leasing al computerelor

73124

77.34

Servicii de închiriere s,i leasing al utilajelor de transport pe apă

77.34.1

Servicii de închiriere s,i leasing al utilajelor de transport pe apă

77.34.10

Servicii de închiriere s,i leasing al utilajelor de transport pe apă

77.35

Servicii de închiriere s,i leasing al utilajelor de transport aerian

77.35.1

Servicii de închiriere s,i leasing al utilajelor de transport aerian

77.35.10

Servicii de închiriere s,i leasing al utilajelor de transport aerian

77.39

Servicii de închiriere s,i leasing al altor mas,ini, utilaje s,i bunuri materiale n.c.a.

77.39.1

Servicii de închiriere s,i leasing al altor mas,ini, utilaje s,i bunuri materiale n.c.a.

77.39.11

Servicii de închiriere s,i leasing al vehiculelor feroviare

73113

77.39.12

Servicii de închiriere s,i leasing al containerelor

73117

77.39.13

Servicii de leasing sau închiriere de motociclete, rulote s,i vehicule de camping

73114 (*)

77.39.14

Servicii de închiriere s,i leasing al echipamentului pentru telecomunicații

73125

77.39.19

Servicii de închiriere s,i leasing al altor mas,ini s,i utilaje fără operator s,i al bunurilor
materiale n.c.a.

73129

77.4

Servicii de acordare de licențe pentru dreptul de a utiliza produse acoperite de
proprietatea intelectuală s,i alte produse similare, cu excepția lucrărilor acoperite de
drepturi de autor

77.40

Servicii de acordare de licențe pentru dreptul de a utiliza produse acoperite de
proprietatea intelectuală s,i alte produse similare, cu excepția lucrărilor acoperite de
drepturi de autor

77.40.1

Servicii de acordare de licențe pentru dreptul de a utiliza produse acoperite de
proprietatea intelectuală s,i alte produse similare, cu excepția lucrărilor acoperite de
drepturi de autor

73121

73122

73115

73116
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77.40.11

Servicii de acordare a licențelor care conferă dreptul de a utiliza produse de cercetare s,i
dezvoltare

73330

77.40.12

Servicii de acordare a licențelor privind dreptul de utilizare a mărcilor comerciale s,i a
francizelor

73340

77.40.13

Servicii de acordare a licențelor care conferă dreptul de a utiliza prospecțiunile s,i
evaluările zăcămintelor de minereu

73350

77.40.19

Servicii de acordare de licențe pentru dreptul de a utiliza alte produse acoperite de
proprietatea intelectuală s,i produse similare, cu excepția lucrărilor acoperite de drepturi
de autor

73390

78

Servicii de angajare

78.1

Servicii prestate de oficiile de plasare

78.10

Servicii prestate de oficiile de plasare

78.10.1

Servicii prestate de oficiile de plasare

78.10.11

Servicii de căutare de personal executiv

85111

78.10.12

Servicii de plasare permanentă, altele decât cele de căutare de personal executiv

85112

78.2

Servicii de tipul celor prestate de oficiile de plasare temporară

78.20

Servicii de tipul celor prestate de oficiile de plasare temporară

78.20.1

Servicii de tipul celor prestate de oficiile de plasare temporară

78.20.11

Servicii de tipul celor prestate de oficiile de plasare temporară pentru asigurarea
personalului în domeniul informaticii s,i al telecomunicațiilor

8512 (*)

78.20.12

Servicii de tipul celor prestate de oficiile de plasare temporară pentru asigurarea altor
categorii de personal administrativ

8512 (*)

78.20.13

Servicii de tipul celor prestate de oficiile de plasare temporară pentru asigurarea
personalului comercial

8512 (*)

78.20.14

Servicii de tipul celor prestate de oficiile de plasare temporară pentru asigurarea
personalului muncitor din sectorul transporturilor, al înmagazinării, al logisticii sau al
industriei

8512 (*)

78.20.15

Servicii de tipul celor prestate de oficiile de plasare temporară pentru asigurarea
personalului din sectorul hotelier s,i al alimentației publice

8512 (*)

78.20.16

Servicii de tipul celor prestate de oficiile de plasare temporară pentru asigurarea
personalului medical

8512 (*)

78.20.19

Servicii de tipul celor prestate de oficiile de plasare temporară pentru asigurarea altor
categorii de personal

8512 (*)

78.3

Alte servicii de asigurare a resurselor umane

78.30

Alte servicii de asigurare a resurselor umane

78.30.1

Alte servicii de asigurare a resurselor umane

78.30.11

Alte servicii de asigurare a resurselor umane în domeniul informaticii s,i al
telecomunicațiilor

8512 (*)

78.30.12

Alte servicii de asigurare a resurselor umane, pentru alte categorii de personal din
sectorul administrativ

8512 (*)

78.30.13

Alte servicii de asigurare a resurselor umane în sectorul comercial

8512 (*)

78.30.14

Alte servicii de asigurare a resurselor umane în sectorul transporturilor, al înmagazinării,
al logisticii s,i cel industrial

8512 (*)

78.30.15

Alte servicii de asigurare a resurselor umane în sectorul hotelier s,i al alimentației publice

8512 (*)

78.30.16

Alte servicii de asigurare a resurselor umane în sectorul medical

8512 (*)

78.30.19

Alte servicii de asigurare a resurselor umane, pentru categorii de personal n.c.a.

8512 (*)
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79

Servicii de tipul celor prestate de agențiile de turism, agențiile de voiaj s,i alte servicii de
rezervare ori servicii conexe

79.1

Servicii de tipul celor prestate de agențiile de turism s,i de voiaj

79.11

Servicii de tipul celor prestate de agențiile de voiaj

79.11.1

Servicii de tipul celor prestate de agențiile de voiaj, pentru rezervări în mijloacele de
transport

79.11.11

Servicii de rezervări pe liniile aeriene

85511

79.11.12

Servicii de rezervări la tren

85512

79.11.13

Servicii de rezervări la autobuze

85513

79.11.14

Servicii de rezervări la vehicule de închiriat

85514

79.11.19

Alte servicii de tipul celor prestate de agențiile de voiaj, pentru rezervări în mijloacele de
transport

85519

79.11.2

Servicii de tipul celor prestate de agențiile de turism, pentru rezervări la cazare, croaziere
s,i pachete turistice complete

79.11.21

Servicii de rezervări la cazare

85521

79.11.22

Servicii de rezervări pentru croaziere

85523

79.11.23

Servicii de rezervări pentru pachete turistice complete

85524

79.12

Servicii de tipul celor prestate de operatorii turistici

79.12.1

Servicii de tipul celor prestate de operatorii turistici

79.12.11

Servicii de tipul celor prestate de operatorii turistici, pentru organizarea s,i pregătirea
călătoriilor

85540 (*)

79.12.12

Servicii de însoțitori turistici

85540 (*)

79.9

Alte servicii de rezervare s,i servicii conexe

79.90

Alte servicii de rezervare s,i servicii conexe

79.90.1

Servicii de promovare turistică s,i informare a vizitatorilor

79.90.11

Servicii de promovare turistică

85561

79.90.12

Servicii de informare a vizitatorilor

85562

79.90.2

Servicii de ghid turistic

79.90.20

Servicii de ghid turistic

79.90.3

Alte servicii de rezervări n.c.a.

79.90.31

Servicii de schimb de bunuri imobile deținute în multiproprietate

85522

79.90.32

Servicii de rezervare în centrele de conferință, congrese s,i sălile de expoziție

85531

79.90.39

Servicii de rezervări a biletelor de intrare la evenimente deosebite, spectacole s,i alte
activități recreative s,i alte servicii de rezervări n.c.a.

85539

80

Servicii de cercetare s,i securitate

80.1

Servicii de securitate pentru persoane private

80.10

Servicii de securitate pentru persoane private

80.10.1

Servicii de securitate pentru persoane private

80.10.11

Servicii de asigurare a vehiculelor blindate

85240

80.10.12

Servicii de pază

85250

80.10.19

Alte servicii de securitate

85290

80.2

Servicii de sisteme de securitate

80.20

Servicii de sisteme de securitate

80.20.1

Servicii de sisteme de securitate

80.20.10

Servicii de sisteme de securitate

80.3

Servicii de investigație

85550

85230
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80.30

Servicii de investigație

80.30.1

Servicii de investigație

80.30.10

Servicii de investigație

81

Servicii de întreținere a clădirilor s,i peisajului

81.1

Servicii auxiliare combinate pentru diferite instalații

81.10

Servicii auxiliare combinate pentru diferite instalații

81.10.1

Servicii auxiliare combinate pentru diferite instalații

81.10.10

Servicii auxiliare combinate pentru diferite instalații

81.2

Servicii de curățenie

81.21

Servicii de curățenie generală în clădiri

81.21.1

Servicii de curățenie generală în clădiri

81.21.10

Servicii de curățenie generală în clădiri

81.22

Alte servicii de curățenie industrială s,i în clădiri

81.22.1

Servicii de curățenie industrială

81.22.11

Servicii de curățare a geamurilor

85320

81.22.12

Servicii de curățenie specializate

85340 (*)

81.22.13

Servicii de curățare a cuptoarelor s,i cos,urilor de fum

85340 (*)

81.29

Alte servicii de curățenie

81.29.1

Alte servicii de curățenie

81.29.11

Servicii de dezinfecție, deratizare s,i dezinsecție

85310

81.29.12

Servicii de măturat s,i îndepărtat zăpada

94510

81.29.13

Alte servicii de igienizare

94590

81.29.19

Alte servicii de curățenie n.c.a.

85340 (*)

81.3

Servicii de amenajare a peisajului

81.30

Servicii de amenajare a peisajului

81.30.1

Servicii de amenajare a peisajului

81.30.10

Servicii de amenajare a peisajului

82

Servicii administrative, servicii auxiliare pentru birouri s,i alte servicii auxiliare pentru
întreprinderi

82.1

Servicii administrative pentru birouri s,i servicii auxiliare

82.11

Servicii administrative combinate pentru birouri

82.11.1

Servicii administrative combinate pentru birouri

82.11.10

Servicii administrative combinate pentru birouri

82.19

Servicii de fotocopiere, pregătire a documentelor s,i alte servicii auxiliare specializate
pentru birouri

82.19.1

Servicii de fotocopiere, pregătire a documentelor s,i alte servicii auxiliare specializate
pentru birouri

82.19.11

Servicii de duplicare

85951

82.19.12

Servicii de întocmire a listelor de adrese s,i de expediere a corespondenței

85952

82.19.13

Servicii de pregătire a documentelor s,i alte servicii auxiliare specializate pentru birouri

85953

82.2

Servicii de centrale de apel

82.20

Servicii de centrale de apel

82.20.1

Servicii de centrale de apel

85210

85999 (*)

85330

85970

85940
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82.20.10

Servicii de centrale de apel

85931

82.3

Servicii de organizare a conferințelor s,i a târgurilor

82.30

Servicii de organizare a conferințelor s,i a târgurilor

82.30.1

Servicii de organizare a conferințelor s,i a târgurilor

82.30.11

Servicii de organizare a conferințelor

85961

82.30.12

Servicii de organizare a târgurilor

85962

82.9

Servicii comerciale auxiliare n.c.a.

82.91

Servicii de tipul celor prestate de birourile de creditare s,i de agențiile de recuperare a
creditelor

82.91.1

Servicii de tipul celor prestate de birourile de creditare s,i de agențiile de recuperare a
creditelor

82.91.11

Servicii de informare financiară cu privire la clienți

85910

82.91.12

Servicii de tipul celor prestate de agențiile de recuperare

85920

82.92

Servicii de ambalare

82.92.1

Servicii de ambalare

82.92.10

Servicii de ambalare

82.99

Alte servicii de sprijinire a întreprinderilor n.c.a.

82.99.1

Alte servicii de sprijinire a întreprinderilor n.c.a.

82.99.11

Servicii de transcriere integrală s,i de înregistrare stenografică

85999 (*)

82.99.12

Servicii auxiliare bazate pe telefon

85939

82.99.19

Alte servicii diverse de sprijinire a întreprinderilor n.c.a.

85999 (*)

O

SERVICII DE ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ
OBLIGATORII DE ASIGURĂRI SOCIALE

84

Servicii de administrație publică s,i apărare; servicii obligatorii de asigurări sociale

84.1

Servicii de tipul administrației generale de stat s,i al politicii economice s,i sociale a
comunității

84.11

Servicii de administrație publică generală

84.11.1

Servicii publice generale (globale)

84.11.11

Servicii executive s,i legislative

91111

84.11.12

Servicii financiare s,i fiscale

91112

84.11.13

Servicii economice s,i de planificare socială globale s,i servicii statistice

91113

84.11.14

Servicii guvernamentale pentru cercetarea fundamentală

91114

84.11.19

Alte servicii publice generale (globale)

91119

84.11.2

Servicii auxiliare pentru administrație

84.11.21

Servicii generale privind personalul din administrație

91141

84.11.29

Alte servicii auxiliare pentru administrație

91149

84.12

Servicii administrative pentru reglementarea instituțiilor de îngrijire a sănătății,
învățământ, servicii culturale s,i alte servicii sociale, cu excepția asigurărilor sociale

84.12.1

Servicii administrative pentru reglementarea instituțiilor de îngrijire a sănătății,
învățământ, servicii culturale s,i alte servicii sociale, cu excepția asigurărilor sociale

84.12.11

Servicii administrative educative

85400

S,I

APĂRARE;

SERVICII

91121
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84.12.12

Servicii administrative de îngrijire a sănătății

91122

84.12.13

Servicii administrative locative s,i servicii de asigurare a armoniei în cadrul comunității

91123

84.12.14

Servicii administrative recreative, culturale s,i religioase

91124

84.13

Servicii administrative pentru eficientizarea funcționării întreprinderilor

84.13.1

Servicii administrative pentru eficientizarea funcționării întreprinderilor

84.13.11

Servicii administrative conexe agriculturii, silviculturii, pescuitului s,i vânătorii

91131

84.13.12

Servicii administrative conexe sectorului energiei s,i al combustibililor

91132

84.13.13

Servicii administrative conexe mineritului, resurselor minerale, producției s,i
construcțiilor

91133

84.13.14

Servicii administrative conexe transportului s,i comunicațiilor

91134

84.13.15

Servicii administrative legate de activitățile de distribuție s,i catering, hoteluri s,i
restaurante

91135

84.13.16

Servicii administrative conexe sectorului turismului

91136

84.13.17

Servicii administrative în materie de proiecte de dezvoltare cu scopuri multiple

91137

84.13.18

Servicii administrative generale conexe sectorului economic, comercial s,i al forței de
muncă

91138

84.2

Asigurarea de servicii pentru comunitate în ansamblu

84.21

Servicii de afaceri externe

84.21.1

Servicii de afaceri externe

84.21.11

Servicii administrative conexe afacerilor externe, servicii diplomatice s,i consulare în
străinătate

91210

84.21.12

Servicii conexe ajutorului economic extern

91220

84.21.13

Servicii conexe ajutorului militar extern

91230

84.22

Servicii de apărare

84.22.1

Servicii de apărare

84.22.11

Servicii de apărare militară

91240

84.22.12

Servicii de apărare civilă

91250

84.23

Servicii juridice s,i din sectorul justiției

84.23.1

Servicii juridice s,i din sectorul justiției

84.23.11

Servicii administrative legate de tribunale

91270

84.23.12

Servicii administrative legate de detenția sau reabilitarea infractorilor

91280

84.24

Servicii de siguranță s,i ordine publică

84.24.1

Servicii de siguranță s,i ordine publică

84.24.11

Servicii polițienes,ti

91260 (*)

84.24.19

Alte servicii de ordine publică s,i legate de siguranță

91290

84.25

Servicii de pompieri

84.25.1

Servicii de pompieri

84.25.11

Servicii de prevenire s,i stingere a incendiilor

91260 (*)

84.25.19

Alte servicii de pompieri

91260 (*)
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84.3

Servicii obligatorii de asigurări sociale

84.30

Servicii obligatorii de asigurări sociale

84.30.1

Servicii obligatorii de asigurări sociale

84.30.11

Servicii obligatorii de asigurări sociale privind ajutoarele de boală, maternitate s,i
invaliditate temporară

91310

84.30.12

Servicii obligatorii de asigurări sociale privind sistemele de pensii pentru bugetari; pensii
de bătrânețe, invaliditate sau de urmas,, altele decât pentru personalul bugetar

91320

84.30.13

Servicii obligatorii de asigurări sociale privind ajutoarele compensatorii de s,omaj

91330

84.30.14

Servicii obligatorii de asigurări sociale privind ajutoarele pentru familii s,i copii

91340

P

SERVICII DE ÎNVĂȚĂMÂNT

85

Servicii de învățământ

85.1

Servicii de învățământ pres,colar

85.10

Servicii de învățământ pres,colar

85.10.1

Servicii de învățământ pres,colar

85.10.10

Servicii de învățământ pres,colar

85.2

Servicii de învățământ primar

85.20

Servicii de învățământ primar

85.20.1

Servicii de învățământ primar

85.20.11

Servicii de învățământ primar on-line

92200 (*)

85.20.12

Alte servicii de învățământ primar

92200 (*)

85.3

Servicii de învățământ secundar

85.31

Servicii de învățământ general secundar

85.31.1

Servicii de învățământ general secundar

85.31.11

Servicii de învățământ secundar general inferior on-line

92310 (*)

85.31.12

Alte servicii de învățământ secundar general inferior

92310 (*)

85.31.13

Servicii de învățământ secundar general superior on-line

92330 (*)

85.31.14

Alte servicii de învățământ secundar general superior

92330 (*)

85.32

Servicii de învățământ secundar tehnic s,i profesional

85.32.1

Servicii de învățământ secundar tehnic s,i profesional

85.32.11

Servicii de învățământ secundar inferior profesional s,i tehnic on-line

92320 (*)

85.32.12

Alte servicii de învățământ secundar inferior profesional s,i tehnic

92320 (*)

85.32.13

Servicii de învățământ secundar superior profesional s,i tehnic on-line

92340 (*)

85.32.14

Alte servicii de învățământ secundar superior profesional s,i tehnic

92340 (*)

85.4

Servicii de învățământ superior

85.41

Servicii de învățământ postliceal neuniversitar

85.41.1

Servicii de învățământ postliceal neuniversitar

92100
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85.41.11

Servicii de învățământ general postliceal neuniversitar on-line

92410 (*)

85.41.12

Alte servicii de învățământ general postliceal neuniversitar on-line

92410 (*)

85.41.13

Servicii de învățământ general postliceal neuniversitar on-line

92420 (*)

85.41.14

Alte servicii de învățământ general postliceal neuniversitar tehnic s,i profesional on-line

92420 (*)

85.42

Servicii de învățământ superior

85.42.1

Servicii de învățământ superior

85.42.11

Servicii de învățământ superior de ciclul întâi

92510 (*)

85.42.12

Alte servicii de învățământ superior de ciclul întâi

92510 (*)

85.42.13

Servicii de învățământ superior de ciclul doi on-line

92520 (*)

85.42.14

Alte servicii de învățământ superior de ciclul doi

92520 (*)

85.42.15

Servicii de învățământ superior de ciclul trei on-line

92520 (*)

85.42.16

Alte servicii de învățământ superior de ciclul trei

92520 (*)

85.5

Alte servicii de învățământ

85.51

Servicii de învățământ cu profil sportiv s,i de activități recreative

85.51.1

Servicii de învățământ cu profil sportiv s,i de activități recreative

85.51.10

Servicii de învățământ cu profil sportiv s,i de activități recreative

85.52

Servicii de învățământ cu profil artistic

85.52.1

Servicii de învățământ cu profil artistic

85.52.11

Servicii de tipul celor prestate de s,colile de dans s,i instructorii coregrafici

92911 (*)

85.52.12

Servicii de tipul celor prestate de s,colile de muzică s,i instructorii muzicali

92911 (*)

85.52.13

Servicii de tipul celor prestate de s,colile de artă s,i instructorii în materie de arte plastice

92911 (*)

85.52.19

Alte servicii de învățământ cu profil artistic

92911 (*)

85.53

Servicii de tipul celor prestate de s,colile de s,oferi

85.53.1

Servicii de tipul celor prestate de s,colile de s,oferi

85.53.11

Servicii de tipul celor prestate de s,colile auto

92919 (*)

85.53.12

Servicii prestate în s,coli de pilotaj s,i de navigație cu vele

92919 (*)

85.59

Alte servicii educaționale n.c.a.

85.59.1

Alte servicii educaționale n.c.a.

85.59.11

Servicii prestate în s,coli cu profil lingvistic

92919 (*)

85.59.12

Servicii prestate în s,coli cu profil TI

92919 (*)

85.59.13

Servicii de învățământ profesional n.c.a.

92919 (*)

85.59.19

Servicii educaționale n.c.a.

92919 (*)

85.6

Servicii educaționale auxiliare

85.60

Servicii educaționale auxiliare

85.60.1

Servicii educaționale auxiliare

85.60.10

Servicii educaționale auxiliare

92912

92920
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SERVICII SANITARE S,I DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ

86

Servicii sanitare

86.1

Servicii spitalices,ti

86.10

Servicii spitalices,ti

86.10.1

Servicii spitalices,ti

86.10.11

Servicii spitalices,ti de chirurgie

93111

86.10.12

Servicii spitalices,ti de obstetrică s,i ginecologie

93112

86.10.13

Servicii spitalices,ti de recuperare

93119 (*)

86.10.14

Servicii spitalices,ti de psihiatrie

93113

86.10.15

Alte servicii spitalices,ti prestate de doctori

93119 (*)

86.10.19

Alte servicii spitalices,ti

93119 (*)

86.2

Servicii prestate în cabinete medicale s,i stomatologice

86.21

Servicii prestate în cabinete de medicină generală

86.21.1

Servicii prestate în cabinete de medicină generală

86.21.10

Servicii prestate în cabinete de medicină generală

86.22

Servicii prestate în cabinete de medicină specializate

86.22.1

Servicii prestate în cabinete de medicină specializate

86.22.11

Servicii de analiză s,i interpretare a imaginilor medicale

93122 (*)

86.22.19

Alte servicii prestate în cabinete de medicină specializate

93122 (*)

86.23

Servicii prestate în cabinete stomatologice

86.23.1

Servicii prestate în cabinete stomatologice

86.23.11

Servicii de ortodonție

93123 (*)

86.23.19

Alte servicii prestate în cabinete stomatologice

93123 (*)

86.9

Alte servicii de îngrijire a sănătății umane

86.90

Alte servicii de îngrijire a sănătății umane

86.90.1

Alte servicii de îngrijire a sănătății umane

86.90.11

Servicii conexe gravidității

93191
93198

86.90.12

Servicii prestate de asistenți sanitari

93192

86.90.13

Servicii psihoterapeutice

93193

86.90.14

Servicii de ambulanță

93194

86.90.15

Servicii prestate în laboratoare medicale

93195

86.90.16

Servicii de tipul celor prestate de băncile de sânge, spermă s,i organe de transplant

93197

86.90.17

Servicii de diagnoză imagistică, fără interpretare

93196

86.90.18

Servicii de sănătate mintală

93199 (*)

86.90.19

Alte servicii de sănătate umană n.c.a.

93199 (*)

87

Servicii de îngrijire prestate în structuri rezidențiale

87.1

Servicii de asistență medicală de tip rezidențial

87.10

Servicii de asistență medicală de tip rezidențial

87.10.1

Servicii de asistență medicală de tip rezidențial

87.10.10

Servicii de asistență medicală de tip rezidențial

93121

93210
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87.2

Servicii de îngrijire de tip rezidențial pentru retard mintal, afecțiuni psihice s,i abuz de
droguri

87.20

Servicii de îngrijire de tip rezidențial pentru retard mintal, afecțiuni psihice s,i abuz de
droguri

87.20.1

Servicii de îngrijire de tip rezidențial pentru retard mintal, afecțiuni psihice s,i abuz de
droguri

87.20.11

Servicii de îngrijire de tip rezidențial pentru persoane suferind de retard mintal, afecțiuni
psihice s,i abuz de droguri

93301

87.20.12

Servicii de îngrijire de tip rezidențial pentru persoane suferind de retard mintal, afecțiuni
psihice s,i abuz de droguri

93303

87.3

Servicii de îngrijire de tip rezidențial pentru vârstnici s,i handicapați

87.30

Servicii de îngrijire de tip rezidențial pentru vârstnici s,i handicapați

87.30.1

Servicii de îngrijire de tip rezidențial pentru vârstnici s,i handicapați

87.30.11

Servicii de asistență socială acordate persoanelor în vârstă prin instituții de tip rezidențial

93221

87.30.12

Servicii de asistență socială acordate copiilor s,i tinerilor handicapați prin instituții de tip
rezidențial

93222

87.30.13

Servicii de asistență socială acordate adulților handicapați prin instituții de tip rezidențial

93223

87.9

Alte servicii de îngrijire de tip rezidențial

87.90

Alte servicii de îngrijire de tip rezidențial

87.90.1

Alte servicii de îngrijire de tip rezidențial

87.90.11

Alte servicii de asistență socială cu cazare, pentru copii s,i tineri

93302

87.90.12

Servicii de asistență socială cu cazare pentru femei maltratate

93304 (*)

87.90.13

Alte servicii de asistență socială cu cazare n.c.a.

93304 (*)

88

Servicii de asistență socială fără cazare

88.1

Servicii de asistență socială fără cazare, pentru vârstnici s,i handicapați

88.10

Servicii de asistență socială fără cazare, pentru vârstnici s,i handicapați

88.10.1

Servicii de asistență socială fără cazare, pentru vârstnici s,i handicapați

88.10.11

Servicii de vizitare s,i asistență pentru vârstnici

93491 (*)

88.10.12

Servicii acordate vârstnicilor în centre de zi

93491 (*)

88.10.13

Servicii de reabilitare profesională pentru persoane cu handicap

93411

88.10.14

Servicii de vizitare s,i asistență pentru persoane cu handicap

93493 (*)

88.10.15

Servicii acordate adulților handicapați în centre de zi

93493 (*)

88.9

Alte servicii de asistență socială fără cazare n.c.a.

88.91

Servicii de îngrijire a copiilor în cres,e s,i grădinițe de zi

88.91.1

Servicii de îngrijire a copiilor în cres,e s,i grădinițe de zi

88.91.11

Servicii de îngrijire a copiilor în cres,e s,i grădinițe de zi, cu excepția serviciilor pentru
handicapați

93510 (*)

88.91.12

Servicii de îngrijire a copiilor s,i tinerilor handicapați în cres,e s,i grădinițe de zi

93492

88.91.13

Servicii de baby-sitting

93510 (*)

88.99

Alte servicii de asistență socială fără cazare n.c.a.

88.99.1

Alte servicii de asistență socială fără cazare n.c.a.

88.99.11

Servicii de consiliere s,i îndrumare referitoare la copii n.c.a.

93520

88.99.12

Servicii de asistență socială fără cazare

93530

88.99.13

Servicii de reabilitare profesională pentru s,omeri

93412

88.99.19

Alte servicii de asistență socială fără cazare n.c.a.

93590
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SERVICII ARTISTICE, DE ARTĂ SCENICĂ S,I RECREATIVE

90

Servicii de creație, artistice s,i distractive

90.0

Servicii de creație, artistice s,i distractive

90.01

Servicii prestate de artis,ti ai artei scenice

90.01.1

Servicii prestate de artis,ti ai artei scenice

90.01.10

Servicii prestate de artis,ti ai artei scenice

90.02

Servicii auxiliare artelor scenice

90.02.1

Servicii auxiliare artelor scenice

90.02.11

Servicii de producție s,i prezentare a manifestărilor de artă scenică

96220

90.02.12

Servicii de promovare s,i organizare a manifestărilor de artă scenică

96210

90.02.19

Alte servicii auxiliare artei scenice

96290

90.03

Creație artistică

90.03.1

Creație artistică

90.03.11

Servicii prestate de autori, compozitori, sculptori s,i alți artis,ti, cu excepția artis,tilor care
se produc pe scenă

96320

90.03.12

Lucrări originale aparținând autorilor, compozitorilor s,i altor artis,ti, cu excepția artis,tilor
care se produc pe scenă, a pictorilor, a artis,tilor plastici s,i a sculptorilor

96330

90.03.13

Lucrări originale aparținând pictorilor, artis,tilor plastici s,i sculptorilor

38961

90.04

Servicii de exploatare a sălilor de spectacol

90.04.1

Servicii de exploatare a sălilor de spectacol

90.04.10

Servicii de exploatare a sălilor de spectacol

91

Biblioteci, arhive, muzee, alte servicii culturale

91.0

Biblioteci, arhive, muzee, alte servicii culturale

91.01

Servicii prestate în biblioteci publice s,i arhive

91.01.1

Servicii prestate în biblioteci publice s,i arhive

91.01.11

Servicii prestate în biblioteci publice

84510

91.01.12

Servicii prestate în arhive

84520

91.02

Servicii muzeale

91.02.1

Servicii de funcționare a muzeelor

91.02.10

Servicii de funcționare a muzeelor

91.02.2

Colecții muzeale

91.02.20

Colecții muzeale

91.03

Servicii de administrare a siturilor istorice s,i a edificiilor, precum s,i a punctelor de atracție
pentru vizitatori

91.03.1

Servicii de administrare a siturilor istorice s,i a edificiilor, precum s,i a punctelor de atracție
pentru vizitatori

91.03.10

Servicii de administrare a siturilor istorice s,i a edificiilor, precum s,i a punctelor de atracție
pentru vizitatori

91.04

Servicii prestate în grădini botanice s,i zoologice s,i servicii prestate în rezervații naturale

91.04.1

Servicii prestate în grădini botanice s,i zoologice s,i servicii prestate în rezervații naturale

91.04.11

Servicii prestate în grădini botanice s,i zoologice

96421

91.04.12

Servicii prestate în rezervații naturale, incluzând serviciile prestate în rezervațiile naturale
pentru animale sălbatice

96422

96310

96230

96411

38962

96412
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92

Servicii având ca obiect jocurile de noroc s,i pariurile

92.0

Servicii având ca obiect jocurile de noroc s,i pariurile

92.00

Servicii având ca obiect jocurile de noroc s,i pariurile

92.00.1

Servicii având ca obiect jocurile de noroc

92.00.11

Servicii prestate la mesele de joc

96929 (*)

92.00.12

Servicii de jocuri mecanice

96929 (*)

92.00.13

Servicii de loterie, jocuri numerice s,i bingo

96929 (*)

92.00.14

Servicii de jocuri on-line

96921 (*)

92.00.19

Alte servicii având ca obiect jocurile

96929 (*)

92.00.2

Servicii având ca obiect pariurile

92.00.21

Servicii de pariuri on-line

96921 (*)

92.00.29

Alte servicii având ca obiect pariurile

96929 (*)

93

Servicii sportive s,i servicii de amuzament s,i recreare

93.1

Servicii sportive

93.11

Servicii de exploatare a sălilor de sport

93.11.1

Servicii de exploatare a sălilor de sport

93.11.10

Servicii de exploatare a sălilor de sport

93.12

Servicii prestate în cluburi sportive

93.12.1

Servicii prestate în cluburi sportive

93.12.10

Servicii prestate în cluburi sportive

93.13

Servicii prestate în sălile de întreținere corporală

93.13.1

Servicii prestate în sălile de întreținere corporală

93.13.10

Servicii prestate în sălile de întreținere corporală

93.19

Alte servicii sportive

93.19.1

Alte servicii sportive

93.19.11

Servicii de promovare a evenimentelor sportive s,i sportiv-reacreative

96511

93.19.12

Servicii ale atleților

96610

93.19.13

Servicii auxiliare legate de sport s,i recreare

96620

93.19.19

Alte servicii sportive s,i sportiv-recreative

96590

93.2

Servicii constând din activități recreative s,i de divertisment

93.21

Servicii prestate în parcuri de distracție s,i parcuri tematice

93.21.1

Servicii prestate în parcuri de distracție s,i parcuri tematice

93.21.10

Servicii prestate în parcuri de distracție s,i parcuri tematice

93.29

Alte servicii constând din activități recreative s,i de divertisment

93.29.1

Alte servicii de divertisment n.c.a.

93.29.11

Servicii prestate în parcuri de distracție s,i pe plajă

96990 (*)

93.29.19

Diverse servicii de divertisment n.c.a.

96990 (*)

93.29.2

Alte servicii de divertisment n.c.a.

93.29.21

Servicii constând din focuri de artificii s,i spectacole de sunet s,i lumină

96990 (*)

93.29.22

Servicii de jocuri mecanice funcționând cu monede

96930

93.29.29

Servicii de divertisment n.c.a.

96990 (*)

96520

96512

97230 (*)

96910
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ALTE SERVICII

94

Servicii prestate de organizații asociative

94.1

Servicii prestate de asociații de întreprinderi s,i organizații patronale s,i profesionale

94.11

Servicii prestate de asociații de întreprinderi s,i patronale

94.11.1

Servicii prestate de asociații de întreprinderi s,i patronale

94.11.10

Servicii prestate de asociații de întreprinderi s,i patronale

94.12

Servicii prestate de organizații profesionale

94.12.1

Servicii prestate de organizații profesionale

94.12.10

Servicii prestate de organizații profesionale

94.2

Servicii prestate de sindicate

94.20

Servicii prestate de sindicate

94.20.1

Servicii prestate de sindicate

94.20.10

Servicii prestate de sindicate

94.9

Servicii prestate de alte organizații asociative

94.91

Servicii prestate de organizații religioase

94.91.1

Servicii prestate de organizații religioase

94.91.10

Servicii prestate de organizații religioase

94.92

Servicii prestate de organizații politice

94.92.1

Servicii prestate de organizații politice

94.92.10

Servicii prestate de organizații politice

94.99

Servicii furnizate de alte organizații de tip asociativ n.c.a.

94.99.1

Servicii (cu excepția acelora de acordare a unor ajutoare financiare) furnizate de alte
organizații de tip asociativ n.c.a

94.99.11

Servicii prestate de organizații pentru drepturile omului

95991

94.99.12

Servicii prestate de grupurile de protecție a mediului

95992

94.99.13

Servicii speciale de protecție a grupurilor

95993

94.99.14

Alte servicii de îmbunătățire a cons,tiinței cetățenes,ti s,i de sprijin al comunității

95994

94.99.15

Servicii prestate de asociațiile de tineret

95995

94.99.16

Servicii prestate de asociațiile culturale s,i de divertisment

95997

94.99.17

Servicii prestate de alte organizații civice s,i sociale

95998

94.99.19

Servicii prestate de alte organizații de tip asociativ n.c.a.

95999

94.99.2

Servicii de acordare a ajutoarelor financiare de către organizații de tip asociativ

94.99.20

Servicii de acordare a ajutoarelor financiare de către organizații de tip asociativ

95

Servicii de reparare a computerelor s,i a bunurilor de uz casnic s,i personal

95.1

Servicii de reparare a computerelor s,i a echipamentului de comunicații

95.11

Servicii de reparare a computerelor s,i a perifericelor

95.11.1

Servicii de reparare a computerelor s,i a perifericelor

95.11.10

Servicii de reparare a computerelor s,i a perifericelor

95.12

Servicii de reparare a echipamentului de comunicații

95.12.1

Servicii de reparare a echipamentului de comunicații

95110

95120

95200

95910

95920

95996

87130
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95.12.10

Servicii de reparare a echipamentului de comunicații

87153

95.2

Servicii de reparare a bunurilor personale s,i de uz casnic

95.21

Servicii de reparare a aparaturii electronice de consum

95.21.1

Servicii de reparare a aparaturii electronice de consum

95.21.10

Servicii de reparare a aparaturii electronice de consum

95.22

Servicii de reparare a articolelor electrocasnice s,i a echipamentului pentru casă s,i grădină

95.22.1

Servicii de reparare a articolelor electrocasnice s,i a echipamentului pentru casă s,i grădină

95.22.10

Servicii de reparare a articolelor electrocasnice s,i a echipamentului pentru casă s,i grădină

95.23

Servicii de reparare a încălțămintei s,i a articolelor din piele

95.23.1

Servicii de reparare a încălțămintei s,i a articolelor din piele

95.23.10

Servicii de reparare a încălțămintei s,i a articolelor din piele

95.24

Servicii de reparare a mobilierului s,i a accesoriilor utilizate la amenajări interioare

95.24.1

Servicii de reparare a mobilierului s,i a accesoriilor utilizate la amenajări interioare

95.24.10

Servicii de reparare a mobilierului s,i a accesoriilor utilizate la amenajări interioare

95.25

Servicii de reparare a ceasurilor s,i a bijuteriilor

95.25.1

Servicii de reparare a ceasurilor s,i a bijuteriilor

95.25.11

Servicii de reparare a ceasurilor

87220 (*)

95.25.12

Servicii de reparare a bijuteriilor

87220 (*)

95.29

Servicii de reparare a altor bunuri personale s,i de uz casnic

95.29.1

Servicii de reparare a altor bunuri personale s,i de uz casnic

95.29.11

Servicii de reparare a îmbrăcămintei s,i a articolelor textile de uz casnic

87230

95.29.12

Servicii de reparare a bicicletelor

87290 (*)

95.29.13

Servicii de reparare s,i întreținere a instrumentelor muzicale

87290 (*)

95.29.14

Servicii de reparare s,i întreținere a echipamentului sportiv

87290 (*)

95.29.19

Servicii de reparare a altor bunuri personale s,i de uz casnic n.c.a.

87290 (*)

96

Alte servicii personale

96.0

Alte servicii personale

96.01

Servicii de spălare s,i curățire (uscată) a produselor textile s,i din blană

96.01.1

Servicii de spălare s,i curățire (uscată) a produselor textile s,i din blană

96.01.11

Servicii prestate de mas,ini de spălat acționate cu monede sau jetoane

97110

96.01.12

Servicii de curățire uscată (inclusiv servicii de curățire a produselor din blană)

97120

96.01.13

Servicii de călcătorie

97140

96.01.14

Servicii de vopsitorie s,i colorare

97150

96.01.19

Alte servicii de curățire a textilelor

97130

96.02

Servicii de coafură s,i alte servicii de tratament de înfrumusețare

96.02.1

Servicii de coafură s,i alte servicii de tratament de înfrumusețare

96.02.11

Servicii de coafură pentru femei s,i fete

97210 (*)

96.02.12

Servicii de coafură s,i de frizerie pentru bărbați s,i băieți

97210 (*)

96.02.13

Servicii de tratament cosmetic, manichiură s,i pedichiură

97220

96.02.19

Alte servicii constând din tratamente de înfrumusețare

97290

96.02.2

Păr uman, neprelucrat

96.02.20

Păr uman, neprelucrat

96.03

Servicii funerare s,i servicii conexe

87155

87151

87210

87240

38971
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96.03.1

Servicii funerare s,i servicii conexe

96.03.11

Servicii prestate în cimitire s,i crematorii

97310

96.03.12

Servicii de antreprenoriat de pompe funebre

97320

96.04

Servicii pentru menținerea condiției fizice

96.04.1

Servicii pentru menținerea condiției fizice

96.04.10

Servicii pentru menținerea condiției fizice

96.09

Alte servicii personale n.c.a.

96.09.1

Alte servicii personale n.c.a.

96.09.11

Servicii de îngrijire a animalelor de companie

86129

96.09.12

Servicii de însoțire

97910

96.09.13

Servicii prestate de mas,ini acționate cu monede sau jetoane n.c.a.

97990 (*)

96.09.19

Alte servicii diverse n.c.a.

97990 (*)

T

SERVICII DE ANGAJATOR FAMILIAL; BUNURI S,I SERVICII NEDIFERENȚIATE,
PRODUSE ÎN GOSPODĂRIE PENTRU UZUL PROPRIU

97

Servicii ale gospodăriilor private ca angajatori de personal casnic

97.0

Servicii ale gospodăriilor private ca angajatori de personal casnic

97.00

Servicii ale gospodăriilor private ca angajatori de personal casnic

97.00.1

Servicii ale gospodăriilor private ca angajatori de personal casnic

97.00.10

Servicii ale gospodăriilor private ca angajatori de personal casnic

98

Servicii s,i bunuri nediferențiate, produse în gospodărie pentru uzul propriu

98.1

Bunuri nediferențiate produse în gospodărie pentru uzul propriu

98.10

Bunuri nediferențiate produse în gospodărie pentru uzul propriu

98.10.1

Bunuri nediferențiate produse în gospodărie pentru uzul propriu

98.10.10

Bunuri nediferențiate produse în gospodărie pentru uzul propriu

98.2

Servicii nediferențiate prestate în gospodării pentru uzul propriu

98.20

Servicii nediferențiate prestate în gospodării pentru uzul propriu

98.20.1

Servicii nediferențiate prestate în gospodării pentru uzul propriu

98.20.10

Servicii nediferențiate prestate în gospodării pentru uzul propriu

U

SERVICII PRESTATE DE ORGANE S,I ORGANIZAȚII EXTRATERITORIALE

99

Servicii prestate de organizații s,i organe extrateritoriale

99.0

Servicii prestate de organizații s,i organe extrateritoriale

99.00

Servicii prestate de organizații s,i organe extrateritoriale

99.00.1

Servicii prestate de organizații s,i organe extrateritoriale

99.00.10

Servicii prestate de organizații s,i organe extrateritoriale

97230 (*)

98000

0 (*)

0 (*)

99000
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REGULAMENTUL (CE) NR. 452/2008 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN S,I AL CONSILIULUI
din 23 aprilie 2008
privind producerea s,i dezvoltarea de statistici în materie de educație s,i învățare continuă
(Text cu relevanță pentru SEE)

Consiliului European din primăvara anului 2005, s-a subliniat că „cel mai important activ al Europei este capitalul
uman”. Obiectivul Orientărilor integrate pentru cres,tere
economică s,i locuri de muncă, inclusiv al Orientărilor pentru politicile de ocupare ale statelor membre, adoptate de
Consiliu în Decizia 2005/600/CE (3), constă în a contribui
mai bine la strategia de la Lisabona s,i a stabili strategii globale de învățare continuă.

PARLAMENTUL EUROPEAN S,I CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în
special articolul 285 alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic s,i Social European,

(5)

Adoptarea, în februarie 2001, a raportului Consiliului
intitulat „Obiectivele sistemelor de educație s,i formare” s,i
adoptarea, în februarie 2002, a programului de lucru pentru 2001-2011 pentru punerea în practică a acestuia constituie un pas important în respectarea angajamentelor
asumate de statele membre în ceea ce prives,te modernizarea s,i îmbunătățirea calității sistemelor de educație s,i formare ale acestora. Indicatorii s,i nivelurile de referință ale
performanței medii europene („criterii de performanță”) se
numără printre instrumentele metodei de coordonare deschisă care prezintă importanță în cadrul programului de
lucru „Educație s,i formare 2010”. În mai 2003, minis,trii
educației au făcut un pas important, definind cinci criterii
de performanță europene ce trebuie atinse până în 2010,
subliniind totodată că aceste criterii nu definesc obiective
naționale s,i nici nu impun decizii care ar urma să fie luate
de către guvernele naționale.

(6)

La 24 mai 2005, Consiliul a adoptat concluzii privind „Noii
indicatori în materie de educație s,i formare” (4). În cadrul
acestor concluzii, Consiliul a invitat Comisia să prezinte
Consiliului strategii s,i propuneri pentru dezvoltarea unor
noi indicatori în nouă domenii specifice ale educației s,i formării s,i a subliniat, de asemenea, că dezvoltarea de noi
indicatori ar trebui să respecte integral responsabilitatea
statelor membre în ceea ce prives,te organizarea sistemelor
educaționale ale acestora s,i nu ar trebui să impună sarcini
administrative sau financiare nejustificate asupra organizării s,i instituțiilor implicate, nici să conducă, în mod inevitabil, la un număr sporit de indicatori utilizați pentru
monitorizarea evoluției acestora.

(7)

În noiembrie 2004, Consiliul a adoptat, de asemenea, concluzii privind cooperarea europeană în materie de educație
s,i formare profesională, hotărând că, la nivel european, ar
trebui să se acorde prioritate „îmbunătățirii domeniului de
aplicare, preciziei s,i fiabilității statisticilor în materie de
educație s,i formare profesională, pentru a permite evaluarea progreselor realizate”.

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251
din tratat (1),

întrucât:

(1)

Rezoluția Consiliului din 5 decembrie 1994 privind promovarea statisticilor în materie de educație s,i formare în
Uniunea Europeană (2) a solicitat Comisiei să accelereze, în
strânsă colaborare cu statele membre, dezvoltarea statisticilor referitoare la educație s,i formare.

(2)

Consiliul European care a avut loc la Bruxelles la 22 s,i
23 martie 2005 a hotărât relansarea Strategiei de la
Lisabona. Consiliul European a concluzionat că Europa trebuie să-s,i reînnoiască baza competitivității, să-s,i mărească
potențialul de cres,tere s,i productivitatea s,i să-s,i întărească
coeziunea socială, punând accentul, în principal, pe
cunoas,tere, inovație s,i pe optimizarea capitalului uman. În
această privință, capacitatea de inserție profesională, adaptabilitatea s,i mobilitatea cetățenilor sunt vitale pentru
Europa.

(3)

(4)

Pentru a atinge aceste obiective, sistemele europene de educație s,i de formare trebuie să se adapteze la cerințele societății cunoas,terii s,i la nevoia de a avea un nivel îmbunătățit
de educație s,i locuri de muncă de mai bună calitate. Statisticile în materie de educație, formare s,i învățare continuă
au o deosebită importanță ca bază pentru deciziile politice.

Pentru dezvoltarea s,i promovarea forței de muncă competente, calificate s,i adaptabile, învățarea continuă constituie
un factor esențial. În concluziile Pres,edinției din cadrul

(1) Avizul Parlamentului European din 25 septembrie 2007 (nepublicat
încă în Jurnalul Oficial) s,i Decizia Consiliului din 14 februarie 2008.
(2) JO C 374, 30.12.1994, p. 4.

(3) JO L 205, 6.8.2005, p. 21.
(4) JO C 141, 10.6.2005, p. 7.
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(8)

Existența unor informații statistice comparabile la nivel
comunitar este esențială pentru dezvoltarea strategiilor de
educație s,i învățare continuă, precum s,i pentru monitorizarea progreselor realizate în punerea în aplicare a acestora. Producția de statistici ar trebui să se bazeze pe un
cadru conceptual coerent s,i pe date comparabile, în vederea instituirii unui sistem european integrat de informare
statistică privind educația, formarea s,i învățarea continuă.

(9)

La aplicarea prezentului regulament ar trebui să se țină
seama de persoanele defavorizate de pe piața muncii menționate în Orientările pentru politicile de ocupare ale statelor membre.

(10)

(11)

(12)

Comisia (Eurostat) colectează date privind formarea profesională în întreprinderi în conformitate cu Regulamentul
(CE) nr. 1552/2005 al Parlamentului European s,i al Consiliului din 7 septembrie 2005 privind statisticile referitoare la formarea profesională în întreprinderi (1). Cu toate
acestea, este necesar un cadru juridic mai amplu pentru a
asigura producerea s,i dezvoltarea pe termen lung de statistici privind educația s,i învățarea continuă, care să acopere
cel puțin ansamblul activităților existente s,i planificate pertinente. Comisia (Eurostat) colectează de la statele membre
date anuale privind educația, pe bază de voluntariat, în
cadrul unei acțiuni comune desfăs,urate împreună cu Institutul de Statistică al UNESCO (UIS) s,i Organizația pentru
Cooperare s,i Dezvoltare Economică (OCDE), cunoscută
sub denumirea de „Colectarea de date UOE”. De asemenea,
Comisia (Eurostat) colectează date referitoare la educație,
formare s,i învățare continuă din alte anchete desfăs,urate la
nivelul gospodăriilor, cum ar fi ancheta privind forța de
muncă din Uniunea Europeană (2) s,i statisticile comunitare
referitoare la venit s,i la condițiile de viață (3), precum s,i
modulele lor ad-hoc.

Deoarece elaborarea s,i monitorizarea politicilor în domeniul educației s,i al învățării continue au un caracter
dinamic, adaptându-se la un mediu în continuă schimbare,
cadrul de reglementare în materie statistică ar trebui să prevadă un anumit grad de flexibilitate, într-un mod limitat s,i
controlat, ținând seama de sarcinile care revin respondenților s,i statelor membre.
Deoarece obiectivul prezentului regulament, s,i anume elaborarea unor norme statistice comune care să permită producerea de date armonizate, nu poate fi realizat în mod
satisfăcător de către statele membre s,i, prin urmare, poate

(1) JO L 255, 30.9.2005, p. 1.
(2) Regulamentul (CE) nr. 2104/2002 al Comisiei din 28 noiembrie 2002
de adaptare a Regulamentului (CE) nr. 577/98 al Consiliului privind
organizarea unei anchete prin sondaj asupra forței de muncă din
Comunitate s,i a Regulamentului (CE) nr. 1575/2000 al Comisiei de
punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 577/98 al Consiliului cu
privire la lista variabilelor privind educația s,i formarea s,i codificarea
care urmează a fi folosită pentru transmiterea datelor începând cu anul
2003 (JO L 324, 29.11.2002, p. 14).
(3) Regulamentul (CE) nr. 1983/2003 al Comisiei din 7 noiembrie 2003
de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1177/2003 al Parlamentului European s,i al Consiliului privind statisticile comunitare
referitoare la venit s,i la condițiile de viață (EU-SILC), în ceea ce prives,te
lista variabilelor primare țintă (JO L 298, 17.11.2003, p. 34).
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fi realizat mai bine la nivelul Comunității, aceasta poate
adopta măsuri, în conformitate cu principiul subsidiarității, astfel cum este prevăzut la articolul 5 din tratat. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este
enunțat în respectivul articol, prezentul regulament nu
depăs,es,te ceea ce este necesar pentru atingerea acestui
obiectiv.
(13)

Producerea statisticilor comunitare specifice este reglementată de normele prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 322/97
al Consiliului din 17 februarie 1997 privind statisticile
comunitare (4).

(14)

Prezentul regulament asigură respectarea deplină a dreptului la protecția datelor cu caracter personal, astfel cum este
prevăzut la articolul 8 din Carta drepturilor fundamentale
a Uniunii Europene.

(15)

Transmiterea datelor statistice confidențiale este reglementată de normele prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 322/97
s,i în Regulamentul (Euratom, CEE) nr. 1588/90 al Consiliului din 11 iunie 1990 privind transmiterea de date statistice confidențiale Biroului Statistic al Comunităților
Europene (5).

(16)

Regulamentul (CE) nr. 831/2002 al Comisiei din 17 mai
2002 de punere în aplicare a Regulamentului (CE)
nr. 322/97 al Consiliului privind statisticile comunitare
referitor la accesul la date confidențiale în scopuri s,tiințifice (6) a stabilit condițiile în conformitate cu care se poate
acorda accesul la date confidențiale transmise autorității
comunitare.

(17)

Măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prezentului
regulament ar trebui să fie adoptate în conformitate cu
Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de
stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de
executare conferite Comisiei (7).

(18)

Comisia ar trebui, în special, să fie împuternicită să selecteze s,i să specifice obiectul acestor statistici, caracteristicile
acestora, în raport cu necesitățile politice s,i tehnice, detaliile caracteristicilor, perioada de observare s,i termenele pentru transmiterea rezultatelor, cerințele de calitate, inclusiv
precizia necesară s,i cadrul de raportare în domeniul calității. Deoarece măsurile respective au un domeniu general de
aplicare s,i sunt destinate să modifice elemente neesențiale
ale prezentului regulament, printre altele prin adăugarea de
noi elemente neesențiale, acestea trebuie să fie adoptate în
conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.

(4) JO L 52, 22.2.1997, p. 1. Regulament modificat prin Regulamentul
(CE) nr. 1882/2003 al Parlamentului European s,i al Consiliului
(JO L 284, 31.10.2003, p. 1).
(5) JO L 151, 15.6.1990, p. 1. Regulament modificat prin Regulamentul
(CE) nr. 322/97.
(6) JO L 133, 18.5.2002, p. 7. Regulament modificat ultima dată prin
Regulamentul (CE) nr. 1000/2007 (JO L 226, 30.8.2007, p. 7).
(7) JO L 184, 17.7.1999, p. 23. Decizie modificată prin Decizia
2006/512/CE (JO L 200, 22.7.2006, p. 11).
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Comitetul pentru programul statistic, înființat prin Decizia 89/382/CEE, Euratom a Consiliului (1), a fost consultat
în conformitate cu articolul 3 din decizia respectivă,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

L 145/229

(b) domeniul 2 cuprinde statisticile în materie de participare a
adulților la învățarea continuă;
(c) domeniul 3 cuprinde alte statistici în materie de educație s,i
învățare continuă, precum statisticile referitoare la capitalul
uman s,i la beneficiile sociale s,i economice ale educației, care
nu sunt incluse în domeniile 1 s,i 2.

Articolul 1
Obiectul

Producerea de statistici în aceste domenii se realizează în conformitate cu anexa.

Prezentul regulament instituie un cadru comun pentru producerea sistematică de statistici comunitare în domeniul educației s,i al
învățării continue.

Articolul 4
Acțiuni statistice

Articolul 2
Definiții
În sensul prezentului regulament:
(a) „statistici comunitare” se defines,te în conformitate cu articolul 2 prima liniuță din Regulamentul (CE) nr. 322/97;
(b) „producerea de statistici” se defines,te în conformitate cu articolul 2 a doua liniuță din Regulamentul (CE) nr. 322/97;
(c) „autorități naționale” se defines,te în conformitate cu articolul 2 a treia liniuță din Regulamentul (CE) nr. 322/97;
(d) „educație” înseamnă comunicarea organizată s,i susținută,
destinată să suscite învățarea (2);
(e) „învățare continuă” înseamnă toate activitățile de instruire
întreprinse pe toată durata vieții, în scopul îmbogățirii
cunos,tințelor, al îmbunătățirii abilităților s,i al lărgirii competențelor din perspectivă personală, civică, socială s,i/sau
ocupațională (3);
(f) „microdate” înseamnă înregistrări statistice individuale;
(g) „date confidențiale” înseamnă date care permit doar identificarea indirectă a unităților statistice în cauză, în conformitate
cu Regulamentul (CE) nr. 322/97 s,i cu Regulamentul
(Euratom, CEE) nr. 1588/90.
Articolul 3
Domenii
Prezentul regulament se aplică la producerea de statistici în trei
domenii:
(a) domeniul 1 cuprinde statisticile în materie de sisteme de educație s,i formare;
(1) JO L 181, 28.6.1989, p. 47.
(2) În conformitate cu Clasificarea internațională standardizată a educației (CISE), versiunea 1997.
(3) Rezoluția Consiliului din 27 iunie 2002 privind învățarea continuă
(JO C 163, 9.7.2002, p. 1).

(1)
Producerea de statistici comunitare în materie de educație
s,i învățare continuă se pune în aplicare prin acțiuni statistice individuale, după cum urmează:
(a) comunicarea periodică de către statele membre a unor statistici în materie de educație s,i învățare continuă, în termenele
specificate pentru domeniile 1 s,i 2;
(b) utilizarea altor anchete s,i sisteme de informare statistică, pentru a obține variabile s,i indicatori statistici suplimentari referitori la educație s,i la învățarea continuă, corespunzători
domeniului 3;
(c) dezvoltarea, îmbunătățirea s,i actualizarea standardelor s,i a
manualelor privind cadrele de referință, conceptele s,i
metodele statistice;
(d) îmbunătățirea calității datelor, în contextul cadrului de calitate, pentru a include:
— relevanța;
— precizia;
— actualitatea s,i punctualitatea;
— accesibilitatea s,i claritatea;
— comparabilitatea; s,i
— coerența.
Comisia ia în considerare capacitățile disponibile în statele membre pentru colectarea s,i procesarea datelor, precum s,i pentru dezvoltarea conceptelor s,i a metodelor.
Se acordă, după caz, o atenție deosebită dimensiunii regionale a
datelor colectate. Datele sunt defalcate în mod sistematic în funcție de sex, dacă este cazul.

L 145/230

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

RO

(2)
Ori de câte ori este posibil, Comisia (Eurostat) colaborează
cu UIS, OCDE s,i cu alte organizații internaționale, pentru a asigura comparabilitatea internațională a datelor s,i a evita suprapunerea eforturilor, în special în ceea ce prives,te dezvoltarea s,i
îmbunătățirea metodelor s,i a conceptelor statistice, precum s,i
comunicarea statisticilor de către statele membre.

(3)
Ori de câte ori se identifică noi cerințe de date sau se constată că datele nu prezintă o calitate corespunzătoare s,i înainte de
culegerea oricăror date, Comisia (Eurostat) instituie studii-pilot
care urmează să fie desfăs,urate pe bază de voluntariat de către
statele membre. Astfel de studii-pilot se efectuează pentru a se
evalua fezabilitatea operațiilor de culegere a datelor pertinente,
luând în considerare beneficiile care decurg din disponibilitatea
datelor respective în raport cu costurile pe care le implică colectarea acestora s,i cu sarcina care revine respondenților.
Studiile-pilot nu conduc în mod necesar la măsuri de punere în
aplicare corespondente.
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(e) cadrul de calitate în domeniul raportării.
În cazul în care aceste măsuri conduc la necesitatea unei cres,teri
semnificative a colecțiilor de date existente sau la necesitatea efectuării de noi colectări de date sau anchete, deciziile de punere în
aplicare se bazează pe o analiză a raportului costuri-beneficii, ca
parte a unei analize globale a efectelor s,i a implicațiilor, luând în
considerare avantajele oferite de respectivele măsuri, costurile
pentru statele membre s,i sarcina care revine respondenților.
(2)
Măsurile menționate la alineatul (1) țin seama de următoarele elemente:
(a) pentru toate domeniile, sarcina potențială impusă instituțiilor educaționale s,i persoanelor;
(b) pentru toate domeniile, rezultatele studiilor-pilot menționate
la articolul 4 alineatul (3);

Articolul 5
Transmiterea microdatelor privind persoanele

Atunci când producerea statisticilor comunitare o impune, statele
membre transmit Comisiei (Eurostat) microdate confidențiale
obținute în urma unor anchete prin sondaj, în conformitate cu
dispozițiile privind transmiterea datelor confidențiale prevăzute în
Regulamentul (CE) nr. 322/97 s,i în Regulamentul (Euratom, CEE)
nr. 1588/90. Statele membre se asigură că datele transmise nu
permit identificarea directă a unităților statistice (persoanelor).

(c) pentru domeniul 1, ultimele acorduri încheiate între UIS,
OCDE s,i Comisie (Eurostat) privind conceptele, definițiile,
formatul de colectare a datelor, procesarea datelor, periodicitatea s,i termenele pentru transmiterea rezultatelor;
(d) pentru domeniul 2, rezultatele anchetei-pilot privind educația adulților, desfăs,urată în perioada 2005-2007, s,i nevoile
ulterioare de dezvoltare;
(e) pentru domeniul 3, disponibilitatea, pertinența s,i contextul
juridic al surselor de date comunitare existente după o analiză
exhaustivă a tuturor surselor de date existente.

Articolul 6
Măsuri de punere în aplicare

(1) Următoarele măsuri destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament prin completarea acestuia, inclusiv măsurile necesare pentru a ține seama de evoluțiile economice
s,i tehnice legate de colectarea, transmiterea s,i procesarea datelor,
se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 7 alineatul (3), pentru a asigura transmiterea unor date de înaltă calitate:

(3)
Dacă este necesar, se adoptă, în conformitate cu procedura
de reglementare menționată la articolul 7 alineatul (2), derogări
limitate s,i perioade de tranziție pentru unul sau mai multe state
membre, ambele bazate pe motive obiective.

Articolul 7
Comitetul
(1)
Comisia este asistată de Comitetul pentru programul
statistic.

(a) alegerea s,i definirea subiectelor de studiu incluse în domenii
s,i a caracteristicilor acestora, în raport cu nevoile politice s,i
tehnice;

(2)
Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică
articolele 5 s,i 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.

(b) repartizarea caracteristicilor;
Perioada prevăzută la articolul 5 alineatul (6) din Decizia
1999/468/CE se stabiles,te la trei luni.
(c) perioada de observare s,i termenele pentru transmiterea
rezultatelor;

(d) cerințele de calitate, inclusiv precizia necesară;

(3)
Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică
articolul 5a alineatele (1)-(4) s,i articolul 7 din Decizia
1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.
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Articolul 8
Intrarea în vigoare
Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene.
Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale s,i se aplică direct în toate statele
membre.
Adoptat la Strasbourg, 23 aprilie 2008.
Pentru Parlamentul European
Pres,edintele

Pentru Consiliu
Pres,edintele

H.-G. PÖTTERING

J. LENARČIČ
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ANEXĂ
DOMENII

Domeniul 1: Sistemele de educație s,i formare
1. Scopul
Aceste date se colectează în scopul obținerii unor date comparabile privind anumite aspecte esențiale ale sistemelor de
educație s,i formare, în special asupra participării s,i a promovării programelor educaționale, precum s,i asupra costului s,i
a tipului de resurse alocate educației s,i formării.
2. Domeniul de aplicare
Datele trebuie colectate astfel încât să acopere toate activitățile educaționale interne, indiferent de forma de proprietate
sau modalitatea de finanțare a instituțiilor implicate (publice sau private, naționale sau străine) s,i de mecanismele pedagogice utilizate. În consecință, datele trebuie culese astfel încât să includă toate tipurile de persoane care studiază s,i toate
grupele de vârstă.
3. Aspecte abordate
Se culeg date cu privire la:
(a)

înscrierea persoanelor care studiază, inclusiv caracteristicile acestora;

(b) numărul de persoane înscrise în primul an al unui ciclu de studii;
(c)

absolvenți s,i absolviri;

(d) cheltuielile pentru educație;
(e)

personalul educațional;

(f)

limbile străine învățate;

(g)

mărimea claselor;

care permit calculul indicatorilor privind resursele utilizate, procesele s,i rezultatele sistemelor de educație s,i formare.
Statele membre trebuie să transmită informații adecvate (metadate) care să descrie particularitățile sistemelor naționale
de educație s,i formare, concordanța lor cu clasificările internaționale, precum s,i orice deviere în raport cu specificațiile
din cererea de date, ca s,i orice alte informații indispensabile pentru interpretarea datelor s,i elaborarea unor indicatori
comparabili.
4. Periodicitate
În lipsa altor specificații, datele s,i metadatele se furnizează anual, la termenele convenite între Comisie (Eurostat) s,i autoritățile naționale, ținând seama de cele mai recente acorduri dintre UIS, OCDE s,i Comisie (Eurostat).

Domeniul 2: Participarea adulților la învățarea continuă
1. Scopul
Scopul acestei anchete este de a obține date comparabile privind participarea s,i neparticiparea adulților la învățarea
continuă.
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2. Domeniul de aplicare
Unitatea statistică este persoana, iar datele se referă cel puțin la populația între 25 s,i 64 de ani. În cazul colectării de informații prin anchete, se evită, în măsura posibilului, răspunsurile indirecte.
3. Aspecte abordate
Aspectele care fac obiectul anchetei sunt:
(a)

participarea s,i neparticiparea la activitățile de învățare;

(b) caracteristicile acestor activități de învățare;
(c)

informații privind aptitudinile autodeclarate;

(d) informații sociodemografice.
De asemenea, se culeg, pe bază de voluntariat, informații privind participarea la activitățile sociale s,i culturale, sub formă
de variabile explicative, utile pentru analiza aprofundată a profilului participanților s,i al neparticipanților.
4. Surse de date s,i dimensiunea es,antionului
Sursa datelor este o anchetă prin sondaj. Se pot utiliza surse administrative de date pentru a reduce sarcina impusă
respondenților. Dimensiunea es,antionului se stabiles,te pe baza cerințelor de precizie, care nu necesită es,antioane naționale cu dimensiuni efective mai mari de 5 000 de persoane, plecând de la prezumția sondajului aleatoriu simplu. Cu
respectarea acestor limite, subpopulațiile specifice necesită metode specifice de es,antionare.
5. Periodicitate
Se colectează date la fiecare cinci ani. Primul an de punere în aplicare este 2010, cel mai devreme.

Domeniul 3: Alte statistici privind educația s,i învățarea continuă
1. Scopul
Aceste informații se culeg în scopul obținerii unor date comparabile suplimentare privind educația s,i învățarea continuă,
care să sprijine unele politici comunitare specifice, neincluse în domeniile 1 s,i 2.
2. Domeniul de aplicare
Celelalte statistici privind educația s,i învățarea continuă se referă la următoarele aspecte:
(a)

statistici privind educația s,i economia, necesare la nivel comunitar pentru monitorizarea politicilor în materie de
educație, cercetare, competitivitate s,i cres,tere;

(b) statistici privind educația s,i piața muncii, necesare la nivel comunitar pentru monitorizarea politicilor ocupaționale;
(c)

statistici privind educația s,i incluziunea socială, necesare la nivel comunitar pentru monitorizarea politicilor în materie de sărăcie, incluziune socială s,i integrare a migranților.

Pentru aspectele enumerate mai sus, datele necesare se obțin din sursele de date statistice comunitare existente.
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REGULAMENTUL (CE) NR. 453/2008 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN S,I AL CONSILIULUI
din 23 aprilie 2008
referitor la statisticile trimestriale privind locurile de muncă vacante în Comunitate
(Text cu relevanță pentru SEE)
PARLAMENTUL EUROPEAN S,I CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

(5)

Datele privind locurile de muncă vacante, defalcate printre
alte criterii în funcție de activitatea economică, sunt solicitate de Comisie în contextul strategiei europene privind
ocuparea forței de muncă în vederea monitorizării s,i a analizei nivelului s,i structurii cererii de forță de muncă.

(6)

Comisia s,i Banca Centrală Europeană solicită să primească
în cel mai scurt timp date trimestriale privind locurile de
muncă vacante în vederea monitorizării modificărilor pe
termen scurt privind locurile de muncă vacante. Datele privind locurile de muncă vacante, actualizate în funcție de
variațiile sezoniere, facilitează interpretarea modificărilor
trimestriale.

(7)

Datele furnizate privind locurile de muncă vacante ar trebui să fie relevante s,i complete, precise s,i exhaustive, furnizate la timp, coerente, comparabile s,i us,or accesibile de
către utilizatori.

(8)

Avantajele culegerii, la nivel comunitar, a unor date
exhaustive privind toate segmentele economiei ar trebui să
fie evaluate luându-se în considerare, în special, posibilitățile de raportare ale întreprinderilor mici s,i mijlocii s,i volumul de muncă pe care îl reprezintă raportarea respectivă
pentru întreprinderile mici s,i mijlocii.

(9)

Ar trebui depuse eforturi deosebite pentru a include în statistici, cât de curând posibil, toate datele privind unitățile
care au mai puțin de zece angajați.

(10)

Pentru stabilirea domeniului de aplicare al statisticilor care
urmează să fie elaborate, precum s,i a nivelului de detaliere
necesar în funcție de activitatea economică, este necesar să
se aplice versiunea în vigoare a Nomenclatorului statistic al
activităților economice din Comunitatea Europeană
(NACE).

(11)

La realizarea s,i diseminarea statisticilor comunitare prevăzute în prezentul regulament, autoritățile statistice naționale s,i comunitare ar trebui să țină cont de principiile
cuprinse în Codul comunitar al bunelor practici statistice,
care a fost adoptat de Comitetul pentru programe statistice înființat prin Decizia 89/382/CEE, Euratom a Consiliului (7) la 24 februarie 2005 s,i atas,at la recomandarea
Comisiei privind independența, integritatea s,i responsabilitatea autorităților statistice naționale s,i comunitare.

(12)

Este important ca datele să fie puse la dispoziția partenerilor sociali, atât la nivel național, cât s,i la nivel european, s,i
ca aces,tia să fie informați cu privire la punerea în aplicare
a prezentului regulament. Mai mult decât atât, statele
membre ar trebui să depună eforturi deosebite pentru a se
asigura că serviciile de orientare s,colară s,i organismele de
formare profesională primesc datele respective.

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în
special articolul 285 alineatul (1),
având în vedere propunerea Comisiei,
având în vedere avizul Comitetului Economic s,i Social
European (1),
având în vedere avizul Băncii Centrale Europene (2),
hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251
din tratat (3),
întrucât:
(1)

La 8 decembrie 2003, Consiliul a aprobat elaborarea s,i
publicarea unui indicator structural privind locurile de
muncă vacante.

(2)

Planul de acțiune privind necesitățile statistice ale UEM,
care a fost aprobat de Consiliu la 29 septembrie 2000, s,i
rapoartele ulterioare asupra progresului înregistrat în aplicarea acestui plan au considerat drept prioritară stabilirea
unui temei juridic pentru statisticile privind locurile de
muncă vacante.

(3)

(4)

Comitetul pentru ocuparea forței de muncă, instituit prin
Decizia 2000/98/CE a Consiliului (4) confirmă necesitatea
stabilirii unui indicator pentru locurile de muncă vacante
în vederea monitorizării Strategiei europene privind ocuparea forței de muncă prevăzute în Decizia 2005/600/CE
a Consiliului din 12 iulie 2005 privind liniile directoare ale
politicilor de ocupare a forței de muncă ale statelor
membre (5).
Decizia nr. 1672/2006/CE a Parlamentului European s,i a
Consiliului din 24 octombrie 2006 de stabilire a Programului comunitar pentru ocuparea forței de muncă s,i solidaritate socială – Progress (6) prevede finanțarea măsurilor
relevante, inclusiv, după cum este specificat în decizie,
îmbunătățirea înțelegerii situației ocupării forței de muncă
s,i a perspectivelor acesteia, în special prin analize, studii s,i
elaborarea de statistici s,i indicatori comuni în cadrul strategiei europene privind ocuparea forței de muncă.

(1) JO C 175, 27.7.2007, p. 11.
(2) JO C 86, 20.4.2007, p. 1.
(3) Avizul Parlamentului European din 15 noiembrie 2007 (nepublicat
încă în Jurnalul Oficial) s,i Decizia Consiliului din 29 februarie 2008.
(4) JO L 29, 4.2.2000, p. 21.
(5) JO L 205, 6.8.2005, p. 21.
(6) JO L 315, 15.11.2006, p. 1.

(7) JO L 181, 28.6.1989, p. 47.
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(13)

Regulamentul (CE) nr. 322/97 al Consiliului din 17 februarie 1997 privind statisticile comunitare (1) stabiles,te cadrul
normativ general pentru elaborarea statisticilor comunitare
s,i se aplică, în consecință, la elaborarea statisticilor privind
locurile de muncă vacante.

(14)

Măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prezentului
regulament ar trebui adoptate în conformitate cu Decizia
1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire
a normelor privind exercitarea competențelor de executare
conferite Comisiei (2).

(15)

Comisia ar trebui, în special, să fie împuternicită să definească anumite concepte; să determine anumite date de
referință, formatul s,i termenele; să determine cadrul pentru studii de fezabilitate s,i să adopte măsuri în conformitate cu rezultatele acestor studii. Deoarece măsurile
respective au un domeniu general de aplicare s,i sunt destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului
regulament, printre altele prin completarea acestuia cu noi
elemente neesențiale, acestea trebuie să fie adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.

(16)

Deoarece obiectivul prezentului regulament, respectiv realizarea unor statistici privind locurile de muncă vacante în
Comunitate, nu poate fi realizat în mod satisfăcător de
către statele membre s,i poate fi realizat mai bine la nivelul
Comunității, aceasta poate adopta măsuri în conformitate
cu principiul subsidiarității, astfel cum este prevăzut la articolul 5 din tratat. În conformitate cu principiul proporționalității, enunțat în respectivul articol, prezentul
regulament nu depăs,es,te ceea ce este necesar pentru atingerea acestui obiectiv.

sunt gospodării s,i a activităților desfăs,urate de organizații s,i organisme extrateritoriale. Includerea activităților din agricultură, silvicultură s,i pescuit, astfel cum sunt definite în versiunea în vigoare
a NACE, este opțională. Statele membre care doresc să furnizeze
date referitoare la aceste sectoare fac acest lucru în conformitate
cu prezentul regulament. Ca urmare a cres,terii importanței serviciilor de îngrijire a persoanelor (activități de îngrijire cu cazare,
activități sociale fără cazare) pentru crearea de locuri de muncă, li
se cere, de asemenea, statelor membre să transmită, cu titlu opțional, informații privind locurile de muncă vacante în domeniul
unor astfel de servicii.
Datele sunt defalcate în funcție de activitatea economică, în conformitate cu versiunea în vigoare a NACE la nivel de secțiune.
(3)
Acoperirea următoarelor domenii: administrație publică s,i
apărare, asigurări sociale obligatorii, învățământ, activități privind
sănătatea umană s,i asistența socială, arte, spectacole s,i activități
recreative s,i activitățile organizațiilor asociative, repararea computerelor s,i a bunurilor personale s,i de uz casnic s,i activități din
domeniul serviciilor personale, astfel cum sunt definite în versiunea în vigoare a NACE s,i a unităților cu mai puțin de zece angajați, în limitele sferei de aplicare a prezentului regulament, se
stabiles,te luându-se în considerare studiile de fezabilitate definite
la articolul 7.

Articolul 2
Definiții
În sensul prezentului regulament:
1.

(17)

Comitetul pentru programe statistice a fost consultat în
conformitate cu articolul 3 din Decizia 89/382/CEE,
Euratom,

(b) pe care angajatorul intenționează să-l ocupe, fie imediat,
fie într-un interval de timp determinat.

Articolul 1
Obiectul s,i domeniul de aplicare

Noțiunile de „măsuri active pentru găsirea candidatului potrivit” s,i „interval de timp determinat” se definesc în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la
articolul 9 alineatul (2).

(1)
Prezentul regulament stabiles,te cerințele necesare pentru
elaborarea periodică de statistici trimestriale cu privire la locurile
de muncă vacante din Comunitate.

În statisticile transmise, se face opțional diferența între locurile de muncă pe perioada determinată s,i posturile permanente care sunt vacante;

(2) Fiecare stat membru prezintă Comisiei (Eurostat) datele privind locurile de muncă vacante cel puțin pentru unitățile de lucru
cu unul sau mai mulți angajați.

(1) JO L 52, 22.2.1997, p. 1. Regulament modificat prin Regulamentul
(CE) nr. 1882/2003 al Parlamentului European s,i al Consiliului
(JO L 284, 31.10.2003, p. 1).
(2) JO L 184, 17.7.1999, p. 23. Decizie modificată prin Decizia
2006/512/CE (JO L 200, 22.7.2006, p. 11).

„loc de muncă vacant” înseamnă un post plătit, care este nou
creat sau neocupat, sau pe cale de a deveni vacant:
(a) cu privire la care angajatorul ia măsuri active s,i este pregătit să ia s,i mai multe măsuri pentru a găsi un candidat
potrivit din afara întreprinderii în cauză; s,i

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Sub rezerva dispozițiilor de la alineatul (3), statisticile includ toate
activitățile economice definite în versiunea în vigoare a Nomenclatorului statistic al activităților economice din Comunitatea
Europeană (NACE), cu excepția activităților în care angajatorii

L 145/235

2.

„post ocupat” înseamnă un post plătit în cadrul organizației
căreia i-a fost repartizat un angajat;

3.

„metadate” înseamnă explicațiile necesare pentru a interpreta
modificările datelor, intervenite ca urmare a modificărilor de
natură metodologică sau tehnică;

4.

„date retroactive” înseamnă date istorice care se referă la specificațiile prevăzute la articolul 1.
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Date de referință s,i specificații tehnice

vor fi transmise nu mai târziu decât data primei transmisii de date,
iar defalcările periodice, nu mai târziu de un an după această dată.
Dacă este necesar, datele retroactive pot fi elaborate pe baza „celor
mai bune estimări”.

(1)
Statele membre elaborează datele trimestriale cu respectarea datelor calendaristice specifice de referință care sunt stabilite în conformitate cu procedura de reglementare cu control
menționată la articolul 9 alineatul (2).

Articolul 6

Articolul 3

(2)
Statele membre furnizează date privind posturile ocupate
pentru standardizarea datelor privind locurile de muncă vacante
în scop comparativ.
(3)
Este necesar ca statele membre să aplice procedurile de
ajustare sezonieră a datelor trimestriale privind locurile de muncă
vacante. Procedurile de ajustare sezonieră necesare se stabilesc în
conformitate cu procedura de reglementare menționată la articolul 9 alineatul (3).
Articolul 4
Surse
(1)
Statele membre elaborează datele utilizând anchete statistice. Pot fi utilizate s,i alte surse, cum ar fi datele administrative, cu
condiția ca acestea să fie corespunzătoare din punct de vedere al
calității, în conformitate cu articolul 6.
Se specifică sursa tuturor datelor puse la dispoziție.
(2)
Statele membre pot suplimenta sursele menționate la alineatul (1) cu proceduri fiabile de evaluare statistică.
(3)
Comisia (Eurostat) poate elabora s,i coordona programele
model de es,antionare din Comunitate pentru a realiza estimări
comunitare în cazul în care programele model naționale nu îndeplinesc cerințele comunitare cu privire la culegerea datelor trimestriale. Detaliile respectivelor programe, aprobarea s,i punerea în
aplicare a acestora se stabilesc în conformitate cu procedura de
reglementare menționată la articolul 9 alineatul (3).
Statele membre pot opta să participe la programele model ale
Comunității în cazul în care aceste programe creează posibilitatea
unor reduceri substanțiale ale costurilor sistemelor statistice sau
ale sarcinii impuse întreprinderilor prin eforturile depuse pentru
respectarea cerințelor comunitare.

Evaluarea calității
(1)
În sensul prezentului regulament, următoarele criterii de
evaluare a calității se aplică datelor transmise:
— prin „relevanță” se înțelege măsura în care statisticile răspund
nevoilor actuale s,i potențiale ale utilizatorilor;
— prin „exactitate” se înțelege proximitatea dintre estimări s,i
valorile reale necunoscute;
— prin „oportunitate” s,i „punctualitate” se înțelege intervalul de
timp dintre momentul punerii la dispoziție a informațiilor s,i
momentul în care are loc evenimentul sau fenomenul la care
se referă acestea;
— prin „accesibilitate” s,i „claritate” se înțelege modalitățile s,i
condițiile în care utilizatorii pot obține, utiliza s,i interpreta
datele;
— prin „comparabilitate” se înțelege măsurarea consecințelor
diferențelor dintre conceptele statistice aplicate s,i instrumentele s,i procedurile de evaluare, atunci când statisticile sunt
comparate în funcție de zone geografice, domenii sectoriale
sau perioade de timp;
— prin „coerență” se înțelege posibilitatea de a combina cu precizie datele în moduri diferite s,i pentru utilizări diferite.
(2)
Statele membre transmit Comisiei (Eurostat) rapoarte privind calitatea datelor transmise.
(3)
În contextul aplicării criteriilor de evaluare a calității stabilite la alineatul (1) în ceea ce prives,te datele la care face referire
prezentul regulament, modalitățile, structura s,i periodicitatea
rapoartelor de calitate se definesc în conformitate cu procedura de
reglementare menționată la articolul 9 alineatul (3). Comisia
(Eurostat) evaluează calitatea datelor transmise.
Articolul 7
Studiile de fezabilitate

Articolul 5
Transmiterea datelor
(1) Statele membre transmit Comisiei (Eurostat) datele s,i metadatele în formatul s,i la termenele stabilite în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 9
alineatul (2). Data primului trimestru de referință se stabiles,te, de
asemenea, în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 9 alineatul (2). Orice revizuire a datelor trimestriale pentru trimestrele anterioare se transmite
concomitent.

(1)
Comisia (Eurostat) stabiles,te cadrul adecvat pentru realizarea unei serii de studii de fezabilitate în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 9
alineatul (2). Aceste studii sunt efectuate de acele statele membre
care au dificultăți în furnizarea datelor cu privire la:
(a) unități cu mai puțin de zece angajați; s,i/sau
(b) următoarele activități:
(i)

(2)
Statele membre transmit, de asemenea, date retroactive
pentru cel puțin patru trimestre anterioare trimestrului pentru
care urmează să se efectueze prima transmitere de date. Totalurile

administrație publică s,i apărare, asigurare socială
obligatorie;

(ii) învățământ;

4.6.2008

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

RO

L 145/237

(iv) arte, spectacole s,i activități recreative; s,i

(2)
Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică
articolul 5a alineatele (1)-(4) s,i articolul 7 din Decizia
1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8.

(v) activitățile organizațiilor asociative, repararea computerelor s,i a bunurilor personale s,i de uz casnic s,i alte activități din domeniul serviciilor personale.

(3)
Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică
articolele 5 s,i 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8.

(2) Statele membre care efectuează studii de fezabilitate furnizează câte un raport privind rezultatele acestor studii în termen
de douăsprezece luni de la intrarea în vigoare a măsurilor de executare ale Comisiei prevăzute la alineatul (1).

Termenul prevăzut la articolul 5 alineatul (6) din Decizia
1999/468/CE se stabiles,te la trei luni.

(iii) activități privind sănătatea umană s,i asistență socială;

(3) Imediat ce rezultatele studiilor de fezabilitate devin disponibile, în dialog cu statele membre s,i într-un termen rezonabil,
Comisia adoptă măsuri în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 9 alineatul (2).
(4)
Măsurile adoptate potrivit rezultatelor studiilor de fezabilitate respectă principiul rentabilității, astfel cum este definit la articolul 10 din Regulamentul (CE) nr. 322/97, inclusiv minimizarea
sarcinii impuse respondenților, s,i iau în considerare problemele
inițiale de punere în aplicare.
Articolul 8
Finanțarea
(1)
Pentru primii trei ani de culegere a datelor, statele membre
pot primi contribuții financiare din partea Comunității în vederea
acoperirii costului activității efectuate în acest scop.
(2)
Valoarea sumelor alocate anual pentru contribuția financiară prevăzută la alineatul (1) este stabilită în cadrul procedurii
bugetare anuale.
(3)
Autoritatea bugetară stabiles,te sumele alocate disponibile
pentru fiecare an.
(4)
Se poate avea în vedere o finanțare suplimentară pentru
activitatea de punere în aplicare a măsurilor adoptate ca urmare a
rezultatelor studiilor de fezabilitate.

Articolul 10
Raport privind punerea în aplicare
Până la 24 iunie 2010 s,i, ulterior, la fiecare trei ani, Comisia prezintă Parlamentului European s,i Consiliului un raport privind
punerea în aplicare a prezentului regulament. Acest raport evaluează calitatea datelor statistice furnizate de statele membre, precum s,i calitatea agregatelor europene s,i identifică domeniile care
ar putea fi îmbunătățite.
De preferință în termen de un an de la publicarea raportului pe
trei ani menționat la primul paragraf, statele membre stabilesc
modalitatea în care intenționează să abordeze domeniile care ar
putea beneficia de îmbunătățiri, identificate în raportul Comisiei.
În acelas,i timp, statele membre raportează cu privire la stadiul de
punere în aplicare a recomandărilor precedente.

Articolul 11
Publicarea datelor statistice
Statisticile puse la dispoziție de către statele membre, precum s,i o
analiză a acestora se publică trimestrial pe pagina de Internet a
Comisiei (Eurostat). Comisia (Eurostat) se asigură că un număr cât
mai mare de cetățeni europeni au acces la statistici s,i analize, în
special prin portalul EURES.

Articolul 9

Articolul 12

Comitetul

Intrarea în vigoare

(1)
Comisia este asistată de Comitetul pentru programul
statistic.

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data
publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale s,i se aplică direct în toate statele
membre.
Adoptat la Strasbourg, 23 aprilie 2008.
Pentru Parlamentul European
Pres,edintele

Pentru Consiliu
Pres,edintele

H.-G. PÖTTERING

J. LENARČIČ
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REGULAMENTUL (CE) NR. 454/2008 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN S,I AL CONSILIULUI
din 21 mai 2008
de modificare a Regulamentului (CE) nr. 998/2003 privind cerințele de sănătate animală aplicabile
circulației necomerciale a animalelor de companie, în vederea extinderii perioadei de tranziție
PARLAMENTUL EUROPEAN S,I CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

(4)

Regimurile tranzitorii prevăzute la articolele 6 s,i 16 din
Regulamentul (CE) nr. 998/2003 expiră la 3 iulie 2008.
Articolul 23 din regulamentul respectiv prevede că regimurile tranzitorii trebuie să fie revizuite înaintea încheierii
perioadei de tranziție.

(5)

În acest scop s,i în temeiul articolului 23 din Regulamentul
(CE) nr. 998/2003, Comisiei i s-a cerut să prezinte Parlamentului European s,i Consiliului, înainte de 1 februarie
2007, un raport privind necesitatea de a menține testul
serologic s,i să prezinte propuneri corespunzătoare pentru
stabilirea regimului care urmează a fi aplicat după încheierea regimurilor tranzitorii prevăzute la articolele 6, 8 s,i 16
din regulamentul respectiv. Raportul respectiv ar trebui să
se bazeze pe experiența acumulată s,i pe o evaluare a riscurilor, bazată pe un aviz s,tiințific din partea Autorității
Europene pentru Siguranța Alimentară (AESA).

(6)

La cererea Comisiei, AESA a emis un aviz s,tiințific pentru
a asista Comisia în procesul de propunere a unor modificări adecvate s,i fondate pe baze s,tiințifice ale Regulamentului (CE) nr. 998/2003. De asemenea, Comisia a trebuit să
ia în considerare rapoartele statelor membre asupra experienței acumulate de acestea în punerea în aplicare a articolelor 6, 8 s,i 16 din regulamentul respectiv.

(7)

Cu toate acestea, deoarece evaluarea s,tiințifică a durat mai
mult decât fusese prevăzut, raportul Comisiei a fost întârziat. Pentru a permite luarea în considerare în mod suficient a concluziilor raportului, termenul de aplicare a
regimurilor tranzitorii ar trebui să fie extins.

(8)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 998/2003 ar trebui
modificat în consecință,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în
special articolul 37 s,i articolul 152 alineatul (4) litera (b),
având în vedere propunerea Comisiei,
având în vedere avizul Comitetului Economic s,i Social
European (1),
după consultarea Comitetului Regiunilor,
hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251
din tratat (2),
întrucât:
(1)

Regulamentul (CE) nr. 998/2003 (3) stabiles,te cerințele de
sănătate animală aplicabile circulației necomerciale a animalelor de companie, precum s,i normele aplicabile controalelor efectuate în privința acestei circulații.

(2)

De asemenea, articolul 6 din Regulamentul (CE)
nr. 998/2003 prevede că, pe o perioadă de tranziție de
cinci ani începând de la data intrării în vigoare a respectivului regulament, intrarea pisicilor s,i a câinilor de companie pe teritoriul Irlandei, Maltei, Suediei s,i Regatului Unit
este permisă sub rezerva respectării unor cerințe speciale,
având în vedere situația specială referitoare la rabie existentă în statele membre respective.

(3)

Articolul 16 din Regulamentul (CE) nr. 998/2003 prevede
că, pe o perioadă de tranziție de cinci ani începând de la
data intrării în vigoare a respectivului regulament, statele
membre care au norme speciale pentru combaterea echinococozei s,i a căpus,elor la acea dată pot condiționa
intrarea pe teritoriul lor a animalelor de companie de
respectarea cerințelor respective. Finlanda, Irlanda, Malta,
Suedia s,i Regatul Unit aplică norme speciale proprii de
intrare pe teritoriul lor referitoare la echinococoză; Irlanda,
Malta s,i Regatul Unit impun condiția aplicării unui tratament suplimentar împotriva căpus,elor în cazul pisicilor s,i
al câinilor de companie, tratament care trebuie să fie certificat în pas,aportul animalelor de companie respective.

(1) Avizul din 12 decembrie 2007 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).
(2) Avizul Parlamentului European din 10 aprilie 2008 (nepublicat încă
în Jurnalul Oficial) s,i Decizia Consiliului din 19 mai 2008.
(3) JO L 146, 13.6.2003, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin
Regulamentul (CE) nr. 245/2007 al Comisiei (JO L 73, 13.3.2007,
p. 9).

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1
Regulamentul (CE) nr. 998/2003 se modifică după cum urmează:
1.

La articolul 6 alineatul (1), teza introductivă se înlocuies,te cu
următorul text:
„(1)
Până la 30 iunie 2010, intrarea animalelor de companie enumerate în anexa I partea A pe teritoriul Irlandei,
Maltei, Suediei s,i Regatului Unit este permisă sub rezerva respectării următoarelor cerințe:”.

4.6.2008
2.

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

La articolul 16, primul paragraf se înlocuies,te cu următorul
text:
„Până la 30 iunie 2010, Finlanda, Irlanda, Malta, Suedia s,i
Regatul Unit, în ceea ce prives,te echinococoza, s,i, respectiv,
Irlanda, Malta s,i Regatul Unit, în ceea ce prives,te căpus,ele,
pot condiționa intrarea pe teritoriul lor a animalelor de companie de respectarea cerințelor speciale în vigoare la data
intrării în vigoare a prezentului regulament.”

3.

L 145/239

La articolul 23, data de „1 ianuarie 2008” se înlocuies,te cu
data de „1 iulie 2010”.

Articolul 2
Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data
publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale s,i se aplică direct în toate statele
membre.
Adoptat la Strasbourg, 21 mai 2008.
Pentru Parlamentul European
Pres,edintele

Pentru Consiliu
Pres,edintele

H.-G. PÖTTERING

J. LENARČIČ

