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CUVÂNT INTRODUCTIV 

Aurel IANCU, 
membru corespondent al Academiei  Române, 
vicepreşedinte coordonator al Secţiei de Ştiinţe 

Economice, Juridice şi Sociologie, 
coordonator executiv al programului ESEN-2 

 

Astăzi participăm la cel de-al doilea seminar ESEN-2, organizat la nivelul 
Institutului Naţional de Cercetări Economice, cu tema: Impactul adoptării acquis-
ului comunitar privind politica comercială comună în perspectiva aderării la UE. 

De ce începem seminarul cu această temă?  

În primul rând, în Consiliul Ştiinţific al INCE a fost formulată o cerere de a se 
cerceta şi a se organiza o dezbatere ştiinţifică pe acest subiect. În felul acesta noi 
căutăm să răspundem la această cerere, accentuată, de altfel, şi de conducerea 
INCE. 

În al doilea rând, în cadrul programului ESEN-2, la capitolul 14 “Politici 
comerciale” am prevăzut o temă de cercetare cu un asemenea subiect, temă la 
care colaborează o echipă de cercetare de la Centrul Român de Comerţ Exterior. 
Tema se află deja în faza de dezbateri publice. 

În al treilea rând, subiectul cercetării reprezintă o latură importantă a 
procesului de integrare, latură definită prin eliminarea graduală a frontierelor 
economice dintre ţările partenere (desfiinţarea barierelor tarifare şi netarifare). 
Acesta reprezintă primul pas însemnat în direcţia integrării în UE. 

De altfel, în demersurile noastre ştiinţifice din cadrul programului ESEN-2, 
ne-am propus să analizăm în mod aprofundat multiplele probleme ale integrării 
economice a României în UE. În speţă, acest lucru cere să ne îndreptăm atenţia 
către cele trei laturi ale procesului de integrare: 

1. eliminarea graduală a frontierelor economice dintre ţările UE şi România; 

2. extinderea şi adâncirea interconexiunilor dintre economiile naţionale ale 
statelor partenere; 

3. adoptarea de către toate statele membre a unor instituţii (legi, reguli etc.) 
comune sau compatibile. 

Prin subiectul supus astăzi dezbaterii, ca şi prin subiectele viitoarelor două 
seminarii, vom analiza numai o parte a problemei privind eliminarea treptată a 
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frontierelor economice, şi anume numai circulaţia liberă a bunurilor şi serviciilor 
prin înlăturarea barierelor tarifare şi netarifare. Această eliminare treptată a fost 
inaugurată o dată cu intrarea în vigoare a Acordului european de asociere a 
României la UE din 1993. Se realizează astfel aşa-numita uniune vamală. 

O eliminare deplină a frontierelor economice se realizează însă numai 
atunci când acest proces cuprinde şi libera circulaţie a factorilor de producţie 
(capital, forţă de muncă, antreprenoriat ş.a.). 

Când se ajunge la liberalizarea deplină a celor două categorii de pieţe se 
spune că se realizează piaţa comună. 

Aşa cum vom vedea în cursul dezbaterilor, România mai are încă un drum 
important de parcurs până va ajunge la cele două stări menţionate mai sus. 

Când procesul de liberalizare a celor două categorii de pieţe este însoţit de 
aplicarea unor instrumente  sau tipuri de politici economice (reglementări privind 
piaţa unică, concurenţa, politica socială ş.a.) se realizează uniunea economică. 

Toate aceste procese, precum şi ceea ce trebuie să facă România pe linia 
integrării vor fi analizate în detaliu în cadrul seminariilor viitoare. 

Aşa cum am mai menţionat, astăzi vom supune spre dezbatere studiul 
“Adoptarea politicii comerciale comune a UE şi implicaţii asupra pieţei produselor 
româneşti”, elaborat de o echipă de cercetare coordonată de dl. Dumitru Rădoi – 
director general al Centrului Român de Comerţ Exterior.     

 

 

 

 



IMPACTUL ADOPTĂRII ACQUIS-ULUI 
COMUNITAR PRIVIND POLITICA 

COMERCIALĂ COMUNĂ 
ÎN PERSPECTIVA ADERĂRII LA UE 

Dumitru RĂDOI (coordonator), 
Victor ALDEA,  

Alina BELDESCU 
Centrul Român de Comerţ Exterior 

 

Pe plan vamal, aderarea României la UE implică suprimarea taxelor vamale 
la ansamblul importului din această grupare regională şi adoptarea Tarifului vamal 
comun al UE, ceea ce va determina, pe de o parte, anularea completă a protecţiei 
vamale, încă menţinute la importul din UE, şi, pe de altă parte, diminuarea, în 
general, a nivelului taxelor vamale la importul din ţările terţe. 

Principalele obiective ale prezentei lucrări sunt: 

− evaluarea efectelor suprimării taxelor vamale la importul din Uniunea 
Europeană; 

− analiza implicaţiilor ce decurg din adoptarea Tarifului vamal comun al 
Uniunii Europene; 

− identificarea celor mai importante măsuri care ar putea atenua efectele 
nefavorabile, generate de adoptarea Tarifului vamal comun asupra 
economiei româneşti. 

Pentru elaborarea acestei lucrări, au fost consultate: Ghidul de utilizare a 
Tarifului vamal de import al României, Tariful vamal comun al Uniunii Europene, 
baza de date privind comerţul exterior românesc, rapoarte ale Secretariatului 
OMC privind examinarea politicii comerciale a României şi a Uniunii Europene, 
precum şi alte materiale documentare. 

Lucrarea de faţă se adresează specialiştilor români implicaţi în procesul de 
negociere a aderării ţării noastre la Uniunea Europeană, factorilor de decizie din 
ministere şi instituţii, în perspectiva elaborării strategiilor sectoriale, şi produ-
cătorilor români, în vederea adaptării activităţii lor la noile condiţii de concurenţă 
create de reducerea protecţiei la frontieră. 
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1. Efectele suprimării taxelor vamale 
la importul din Uniunea Europeană 

Procesul de suprimare a taxelor vamale la importul produselor industriale 
din UE se efectuează în mod gradual, în conformitate cu prevederile Acordului de 
asociere a României la UE, urmând să fie finalizat la data de 01.01.2002. Potrivit 
aceluiaşi acord, eliminarea taxelor vamale sau diminuarea acestora la importul de 
produse agroalimentare din UE se realizează numai parţial, având în vedere 
sensibilitatea deosebită a acestui sector. Aderarea României la UE va implica 
însă suprimarea totală a taxelor vamale la ansamblul produselor agroalimentare 
importate din această grupare regională.  

Având în vedere că sectorul agricol beneficiază de protecţia vamală cea mai 
ridicată, eliminarea taxelor vamale la importul produselor agroalimentare din UE 
va avea implicaţii importante asupra producţiei naţionale. Dacă în anul 1999, 
media simplă a taxelor vamale la importul produselor industriale din UE a 
reprezentat numai 6,4%, cea pentru taxele vamale la importul produselor 
agroalimentare din această grupare regională s-a cifrat la 31,4%. 

Taxele vamale superioare mediei simple a taxelor vamale la importul de 
produse agroalimentare din UE se percep la mărfurile cuprinse în 6 capitole ale 
Nomenclaturii combinate a tarifului vamal, cum reiese din tabelul 1: 

Tabelul 1 

Cod 
NC 

Denumirea mărfii Media simplă a taxelor 
vamale aplicate în anul 

1999 (%) 
22 Băuturi, lichide alcoolice şi oţeturi 121,1 
24 Tutun şi înlocuitori de tutun prelucraţi 51,8 
02 Carne şi organe comestibile 45,9 
04 Lapte şi produse lactate, ouă de păsări, miere 

naturală, produse comestibile de origine 
animală, nedenumite şi neincluse în altă parte 

 
 

34,7 
16 Preparate din carne, din peşte sau din 

crustacee, moluşte sau alte nevertebrate 
acvatice 

 
 

33,4 
18 Cacao şi produse preparate din cacao 33,4 

Sursa: Examen des politiques commerciales – Roumanie – Rapport du Secrétariat 
(WT/TPR/S/60 – 03.09.1999). 

Dintre produsele cuprinse în cele 6 capitole ale Nomenclaturii combinate, 
cele mai afectate de suprimarea totală a taxelor vamale la importul din UE vor fi 
cele menţionate în tabelul 2: 
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Tabelul 2 

 
Denumirea mărfii 

Limitele între care se 
situează taxele vamale la 

importul din UE în 2000 (%) 
Băuturi, lichide alcoolice şi oţeturi: ape, inclusiv 
minerale; bere fabricată din malţ, vinuri, vermuturi, 
băuturi fermentate, alcool etilic nedenaturat, 
rachiuri, lichioruri şi alte băuturi spirtoase, oţeturi 

 
 
 

40 – 144 
Tutun şi produse din tutun: tutunuri brute, deşeuri 
de tutun, ţigări de foi, trabucuri, ţigarete, tutunuri şi 
înlocuitori de tutun fabricate, esenţe şi extrase de 
tutun 

 
 
 

30 –98 
Carne şi organe comestibile; carne de bovine şi 
porcine proaspătă, refrigerată sau congelată, orga-
ne comestibile proaspete, refrigerate sau con-
gelate (cu excepţia celor destinate fabricării produ-
selor farmaceutice, care sunt scutite de taxe va-
male), carne şi organe comestibile ale păsărilor, 
proaspete, refrigerate sau congelate, carne şi or-
gane comestibile, carne şi organe comestibile să-
rate sau în saramură, uscate sau afumate, făină 
sau pudră comestibilă de carne sau de organe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

40 – 45 
Lapte şi produse lactate, ouă, miere naturală, pro-
duse comestibile de origine animală, nedenumite 
şi necuprinse în altă parte; lapte şi smântână, unt 
şi alte substanţe grase, brânzeturi şi caşuri, ouă 
de păsări şi produse din acestea, miere naturală 

 
 
 
 

35 – 45 
Preparate din carne: cârnaţi, cârnăciori şi produse 
similare din carne, organe sau sânge, preparate 
alimentare pe baza acestor produse, alte 
preparate sau conserve de carne, organe sau 
sânge 

 
 
 

40 - 45 

Ciocolată şi preparate din ciocolată 45 
Sursa: MIC – CRCE, Ghidul de utilizare a Tarifului vamal de import al României, Bucureşti, 

2000. 

Impactul suprimării totale a taxelor vamale la produsele agroalimentare  
menţionate anterior cu un grad înalt de protecţie vamală va fi oarecum atenuat de 
faptul că, la unele din aceste produse, România a acordat Uniunii Europene 
contingente vamale, cu taxe vamale reduse. Astfel de contingente s-au convenit 
pentru bere, vin, vermuturi, tutunuri, lapte şi smântână concentrate, unt, brânzeturi 
şi caşuri, ciocolată şi alte preparate alimentare care conţin cacao. 

În afară de produsele agroalimentare din cele 6 capitole ale Nomenclaturii 
combinate, la care taxele vamale la importul din UE se situează peste media 
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simplă a taxelor vamale aplicate la importul acestor produse originare din UE, 
taxe vamale ridicate (30%-40%) se percep şi la produsele din alte capitole ale 
Nomenclaturii în cauză. Printre aceste produse se numără florile şi bobocii de flori 
tăiaţi, cartofii (exclusiv pentru seminţe din categorii biologice superioare), 
morcovii, castraveţii şi castraveciorii, făina de cereale, boabele de cereale 
prelucrate, produsele din cartofi, malţul, amidonul de grâu şi porumb, seminţele de 
floarea-soarelui, grăsimile de porc. Dintre aceste produse, s-a acordat Uniunii 
Europene un contingent tarifar cu taxe vamale reduse numai pentru cartofi (în 
anexa 1 se indică produsele agroalimentare la care la importul din UE se percep 
în anul 2000 taxe vamale de 30% sau mai mult).  

Suprimarea completă a taxelor vamale la importul din UE a produselor 
agroalimentare, în momentul aderării României la această grupare de integrare, 
va intensifica considerabil concurenţa din partea acestor produse pe piaţa 
românească. Nu trebuie omis faptul că ţările membre UE au o producţie 
excedentară la majoritatea produselor agroalimentare, în special la cereale, carne 
de vită şi pasăre, produse lactate şi legume. Numai la un număr foarte redus de 
produse, producţia internă nu acoperă cererea internă, printre care la carne de 
ovine şi caprine. UE exportă mai ales cereale, carne de vită, unt şi vin, fiind un 
furnizor important la nivel mondial pentru aceste produse. 

Ca urmare a punerii în aplicare a deciziilor privind reforma politicii agricole 
comune a UE (PAC), adoptate la Berlin în martie 1999, se aşteaptă, între altele, 
creşterea surplusului net exportabil de cereale, sporirea exportului de carne de 
porc şi pasăre, precum şi de produse lactate, în special brânzeturi. 

Cele mai afectate de concurenţa sporită a Uniunii Europene, la data aderării 
României la această grupare de integrare, vor fi produsele agroalimentare care 
beneficiază de o protecţie vamală ridicată, în special băuturile, tutunul şi 
produsele din tutun, carnea şi organele comestibile, laptele şi produsele lactate, 
ouăle, mierea naturală, florile tăiate, unele legume, rădăcini şi tuberculi alimentari, 
făina şi alte preparate din cereale, seminţele de floarea-soarelui, grăsimile de porc 
şi pasăre, uleiurile din seminţe de floarea-soarelui şi şofran, margarina, unele 
preparate din carne, zahărul şi unele produse zaharoase, ciocolată şi produsele 
din ciocolată, unele preparate din legume şi fructe, precum şi unele preparate 
alimentare diverse (ketchup, muştar etc.).  

Concurenţa cu care se va confrunta agricultura românească în UE va fi cu 
atât mai dură cu cât, în momentul aderării României la această grupare de 
integrare, este de aşteptat că vor fi membri ai acesteia şi alte ţări din Europa 
Centrală şi de Est, cu un important potenţial agricol de export, în special Ungaria, 
Polonia şi Bulgaria.  

Este deja cunoscut faptul că reducerile de taxe vamale la importul de 
produse agroalimentare în România din ţările membre CEFTA, în special din 
Ungaria, au creat deja dificultăţi pentru producătorii din România, impunând 
aplicarea de măsuri de salvgardare. România a adoptat acest tip de măsuri cu 
Ungaria, la produsele care fac obiectul concesiilor vamale acordate în baza 
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CEFTA şi care au determinat perturbări serioase pe piaţa românească. Conform 
HG nr. 466/10.08.1998, au fost suspendate temporar, până la 31.12.1998, 
concesiile vamale acordate Ungariei la grâu şi făină de grâu, aplicându-se la 
importul din această ţară taxele vamale normale pentru aceste produse (25% 
pentru grâu în loc de 15% şi 45% pentru făină de grâu în loc de 15%). 

De asemenea, potrivit HG nr. 479/16.06.1999, s-au suspendat, pe o peri-
oadă de 1 an, concesiile vamale acordate Ungariei în cadrul CEFTA la importul de 
carne de porc şi pasăre, organe de porc şi pasăre şi preparate din carne de porc 
şi pasăre, restabilindu-se aplicarea taxelor vamale normale (45% în loc de 25-
28%). 

La data de 08.06.2000, au avut loc la Bucureşti consultări cu partea ungară 
în legătură cu procedura de salvgardare aplicată de România la importurile de 
carne de porc şi pasăre, precum şi preparate din acestea originare din Ungaria, în 
baza mecanismelor prevăzute în Acordul CEFTA. Cu această ocazie s-au 
identificat unele posibilităţi de restrângere a ariei de aplicabilitate a măsurilor de 
salvgardare, prin eliminarea unor poziţii tarifare de sub incidenţa acestora. În 
acelaşi timp a rezultat necesitatea introducerii sub incidenţa măsurilor de 
salvgardare a importurilor de porci vii pentru consum, originari din Ungaria. De 
asemenea, s-a convenit asupra necesităţii monitorizării în continuare a efectelor 
aplicării măsurilor de salvgardare la importul românesc din Ungaria al produselor 
făcând obiectul acestor măsuri. 

În consecinţă, Guvernul României a hotărât prelungirea aplicării măsurilor 
de salvgardare la importul din Ungaria de carne de porc şi pasăre şi produse din 
acestea, cu excepţia unor articole importate în cantităţi nesemnificative. De ase-
menea, s-a decis stabilirea unui contingent de porcine vii destinate consumului, la 
importul din Ungaria, de 800 tone pentru perioada 01.07.2000-30.06.2001, 
contingent pentru care se aplică taxele vamale prevăzute în Acordul CEFTA.  

 

Suprimarea totală a taxelor vamale la importul de produse industriale din 
UE va intra în vigoare începând cu data de 01.01.2002, deci înainte de data  
probabilă a aderării României la această grupare de integrare. Efectele acestei 
măsuri vor fi, în general, de amploare mai mică, datorită faptului că protecţia 
vamală la importul acestor produse din UE s-a diminuat treptat, conform 
prevederilor Acordului de asociere la UE, fiind deja la un nivel relativ scăzut (în 
anul 1999, media simplă a taxelor vamale la importul de produse industriale din 
UE a reprezentat numai 6,4%). 

Eliminarea totală a taxelor vamale la importul de produse industriale din UE 
ar putea afecta într-o anumită măsură producţia naţională de produse industriale, 
la care se menţine încă o protecţie vamală relativ mai ridicată (de 10% sau mai 
mult). Printre aceste produse se numără: produse industriale de origine agricolă 
(in în formă brută sau prelucrată, dar netoarsă, cânepă brută sau prelucrată, dar 
netoarsă, câlţi sau deşeuri de in şi cânepă, D-glucidol, preparate aromatice pentru 
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băuturi, dextrină, blănuri etc.), anvelope pneumatice, textile şi confecţii, încălţă-
minte cu tălpi exterioare şi feţe din cauciuc sau din material plastic, receptoare de 
televiziune, tractoare, autoturisme şi alte autovehicule, precum şi părţi şi accesorii 
pentru acestea, motociclete şi biciclete, precum şi părţi şi accesorii pentru acestea 
(în anexa 2 figurează lista poziţiilor tarifare la care se aplică taxe vamale mai 
ridicate - 10% sau mai mult - la importul în România de produse industriale 
originare din UE în anul 2000).  

Este de subliniat că, la data de 01.01.2002, România va suprima taxele 
vamale nu numai la importul din UE de produse industriale, ci şi la importul 
acestor produse din ţările membre AELS (Elveţia, Norvegia, Islanda şi 
Liechtenstein), ale CEFTA (Polonia, Cehia, Slovacia, Ungaria, Bulgaria, Slovenia) 
şi Turcia, cu care are încheiate acorduri de comerţ liber, ceea ce va amplifica 
oarecum efectul eliminării taxelor vamale la aceste produse. 

Menţionăm faptul că, în cazul ţărilor membre CEFTA, impactul suprimării ta-
xelor vamale la importul de produse industriale din aceste ţări va fi foarte limitat, 
întrucât, încă din anul 1999, media simplă a taxelor vamale la acest import a fost 
de 1% sau chiar mai mic de 1%. În acelaşi timp, media simplă a taxelor vamale la 
importul de produse industriale din ţările AELS a fost de 6,3% şi din Turcia de 
6,5%.  

2. Implicaţiile adoptării Tarifului comun extern 
al Uniunii Europene 

Alinierea României la taxele vamale, pe baza clauzei naţiunii celei mai 
favorizate, prevăzute de Tariful vamal comun al UE implică diminuarea protecţiei 
vamale a producţiei naţionale, atât la produsele agricole, cât şi la cele industriale. 
Astfel, în anul 1999, media simplă a taxelor vamale efectiv aplicate, pe baza 
clauzei naţiunii celei mai favorizate, la importul în România a fost de 19,8%, în 
timp ce aceeaşi medie la importul în UE a reprezentat numai 6,9%. 

Comparaţia între taxele vamale prevăzute de Tariful vamal comun şi cele 
din Tariful vamal de import al României pune unele probleme tehnice, din cauza 
tipurilor diferite de taxe vamale din cele două tarife. Dacă Tariful vamal de import 
al României se bazează pe taxe vamale ad valorem (în procente din valoarea în 
vamă), Tariful vamal comun, îndeosebi la capitolele 1-24 privind produsele 
agricole, prevede trei tipuri de taxe vamale: taxe vamale ad valorem, taxe   
vamale specifice (în euro, pe unitatea de măsură) şi taxe vamale compuse (ad 
valorem plus specifică). În consecinţă, compararea celor două tarife vamale 
necesită conversia taxelor vamale specifice şi compuse ale UE în taxe vamale ad 
valorem.  
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2.1. Impactul adoptării taxelor vamale, pe baza clauzei naţiunii celei 
mai favorizate, pentru produsele agroalimentare prevăzute de 
Tariful vamal comun (capitolele 1-24) 

Adoptarea Tarifului vamal comun al UE privind importul produselor agricole 
din ţările terţe, pe baza clauzei naţiunii celei mai favorizate, va reduce în 
ansamblu protecţia vamală a producătorilor din România. Dacă în anul 1999 
media simplă a taxelor vamale la importul de produse agroalimentare a fost în 
România de 33,9%, media simplă a taxelor vamale în UE pentru aceste produse a 
fost de 17,3%. 

În anexa 8 figurează media simplă a taxelor vamale efectiv aplicate, pe 
baza clauzei naţiunii celei mai favorizate, pe capitole ale Sistemului armonizat, în 
România şi în UE, în anul 1999. 

După cum rezultă din această anexă, la marea majoritate a capitolelor 1-24 
ale Sistemului armonizat, România va trebui să procedeze la reduceri semnifica-
tive ale protecţiei vamale, în vederea alinierii la Tariful vamal comun. Cele mai 
importante reduceri de taxe vamale trebuie efectuate la capitolele 22 Băuturi, 
lichide alcoolice şi oţeturi (media simplă a taxelor vamale aplicate în anul 1999 în 
România a fost de 121,1%, iar în UE de 8,1%) şi 24 Tutun şi înlocuitori de tutun 
prelucraţi (aceeaşi medie a fost în România de 51,8%, iar în UE de 21,0%). 

În acelaşi timp, la unele capitole ale Sistemului armonizat, protecţia vamală 
va trebui sporită, în special la capitolul 1 Animale vii (media simplă a taxelor 
vamale aplicate în anul 1999 a fost în România de 15,4%, iar în UE de 26,2%) şi 
la capitolul 10 Cereale (aceeaşi medie a fost în România 14,2%, iar în UE de 
47,3%). 

Pentru evaluarea implicaţiilor adoptării taxelor vamale din Tariful vamal 
comun asupra produselor agroalimentare (capitolele 1-24), s-au selectat primele 
100 de produse din această categorie, din punctul de vedere al valorii importului 
în România, produse reprezentând cca 75% din valoarea importului total de 
produse agroalimentare din anul 1999. 

Menţionăm că, pentru conversia taxelor vamale specifice şi compuse din 
Tariful vamal comun în taxe ad valorem  s-au luat ca bază de calcul preţul mediu 
pe unitatea de măsură la importul în ţara noastră, în anul 1999, la produsele 
selectate şi taxele vamale ale Tarifului vamal comun ale UE, valabile de la 
01.07.2000. Comparând aceste preţuri medii de import cu cele din UE, se 
constată că, în majoritatea cazurilor, preţurile medii de import din România sunt 
cu mult mai mici decât cele din UE, ceea ce se poate explica prin diferenţa de 
calitate a produselor importate, dar şi prin eventualele practici de subevaluare în 
vamă. În aceste cazuri, echivalentul ad valorem al taxelor vamale specifice şi 
compuse prevăzute de Tariful vamal comun este sensibil mai ridicat decât cel ce 
s-ar calcula pe baza statisticii de import a UE.  
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Acest echivalent ad valorem are o valoare orientativă, cu atât mai mult cu 
cât variază şi de la un an la altul, în funcţie de fluctuaţia preţurilor de import. 

Taxele vamale în România şi UE, pe baza clauzei naţiunii celei mai 
favorizate, la importul principalelor produse agroalimentare în România sunt 
prezentate în anexa 3. 

Alinierea la taxele vamale la importul de produse agroalimentare prevăzute 
în Tariful vamal comun va avea un triplu efect: eliminarea sau reducerea 
semnificativă a taxelor vamale la unele produse, majorarea sensibilă a taxelor 
vamale la alte produse, menţinerea  sau schimbarea minoră a taxelor vamale la o 
a treia categorie de produse. În cazul celor mai multe dintre principalele produse 
agroalimentare importate de România, alinierea la Tariful vamal comun va implica 
diminuarea protecţiei vamale. În anexa 4 sunt prezentate principalele produse 
importate, la care taxele vamale de import în România vor fi eliminate sau reduse 
semnificativ, ca urmare a adoptării Tarifului vamal comun. Printre aceste produse 
se numără: păsări de rase ouătoare, păsări fără pene, eviscerate, părţi de păsări, 
ficat de porc şi de pasăre, cafea prăjită, extracte, esenţe şi concentrate de cafea, 
arahide decorticate, seminţe de floarea–soarelui, grăsimi şi uleiuri animale, 
margarină, unt, grăsimi, ulei şi pudră de cacao, semipreparate din tomate, 
măsline, whisky, produse pentru hrana animalelor, tutunuri şi produse din tutun.  

În ceea ce priveşte produsele care nu concurează direct producţia 
menţionată (cafea şi produse din cafea, măsline, arahide, whisky etc.), diminuarea 
protecţiei vamale va afecta numai încasările provenind din taxele vamale, fără a a 
avea implicaţii comerciale. 

Principalele produse agroalimentare la care alinierea la Tariful vamal comun 
va majora semnificativ nivelul taxelor vamale sunt redate în cadrul anexei 5. 
Printre aceste produse figurează: carnea de bovine, produse lactate, ouă de 
păsări, tomate, lămâi, mere, orz, orez, făină, crupe şi grişuri, malţ, seminţe de 
sfeclă de zahăr şi produse pentru hrana animalelor care conţin produse lactate.  

Menţionăm că, la multe dintre aceste produse, majorarea taxei vamale ca 
urmare a preluării Tarifului vamal comun este foarte mare, de exemplu, punctele 
procentuale cu care se măreşte taxa vamală sunt: 117-141,4 pentru orez; 128,3 
pentru carnea de bovine; 99-105,5 pentru tomate; 97,6-104,2 pentru mere; 
66,4-70,4 pentru lămâi; 55,2 pentru orz etc. În cazul acestor produse, majorarea 
taxei vamale va favoriza creşterea producţiei interne şi reorientarea importului 
spre ţările membre UE, putând antrena şi creşterea preţurilor pe piaţa internă.  

Principalele produse agroalimentare la care adoptarea Tarifului vamal 
comun nu va modifica nivelul taxelor vamale sau va antrena schimbări minore ale 
acestui nivel figurează în anexa 6. Printre aceste produse se numără: anumite 
tipuri de carne de porc şi pasăre, creveţi, banane din specia Musa, boabe de soia, 
seminţe de legume, diverse grăsimi şi uleiuri vegetale, preparate pentru supe, 
ciorbe şi bulionuri, făinuri, prafuri şi pelete din peşte sau crustacee, turte şi alte 
reziduuri din extracţia uleiului de soia. 
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2.2. Efectele aplicării taxelor vamale prevăzute în Tariful 
vamal comun, pe baza clauzei naţiunii celei mai favorizate, 
la importul de produse industriale 

Alinierea la Tariful vamal comun al UE, pe baza clauzei naţiunii celei mai 
favorizate, la produsele industriale va implica, în ansamblu, diminuarea protecţiei 
vamale la aceste produse în România. În anul 1999, media simplă a taxelor 
vamale aplicate la importul produselor industriale, în virtutea clauzei naţiunii celei 
mai favorizate, a reprezentat 16,2% în România, în timp ce în UE aceeaşi medie 
se situează, în prezent, sub 3% (4,5% în anul 1999). 

În toate capitolele Sistemului armonizat, media simplă a taxelor vamale 
efectiv aplicate în anul 1999 a fost mai ridicată în România decât în UE, în special 
la capitolele 33 (Uleiuri esenţiale şi rezinoide etc.), 35 (Substanţe albuminoide, 
produse pe bază de amidon etc.), 37 (Produse fotografice şi cinematografice), 42 
şi 43 (Obiecte din piele şi blănuri), 57 (Covoare), 61 şi 62 (Articole şi accesorii de 
îmbrăcăminte), 72 (Fontă, fier şi oţel), 82 (Unelte şi scule), 83 (Articole diverse din 
metale comune), 87 (Autovehicule), 89 (Vapoare, nave şi structuri plutitoare), 91 
(Ceasornicărie), 94 (Mobilă) şi 95 (Jucării, articole pentru divertisment şi sport 
etc.). În consecinţă, în vederea alinierii la Tariful vamal comun, România va trebui 
să opereze reduceri ale taxelor vamale în toate capitolele Sistemului armonizat 
privind produsele industriale. 

Taxele vamale, pe baza acestei clauze, la importul în România şi UE a 
primelor 100 de produse industriale, sub raportul valorii importului în România, 
sunt prezentate în anexa 7. 

La majoritatea acestor produse, alinierea la Tariful vamal comun va implica 
reduceri substanţiale ale protecţiei vamale, între care la următoarele produse (în 
paranteză se indică punctele procentuale cu care se vor diminua taxele vamale): 
medicamente (8-10), articole din material plastic (13,5), ţesături (13,4-16,2), 
diferite articole şi accesorii de îmbrăcăminte şi părţi ale acestora (17,2-24,7), 
tălpi (17), diferite produse metalurgice (7,5-17,6), părţi destinate motoarelor 
cu piston (12,3), maşini şi aparate pentru umplut, închis sau etichetat (13,3), 
maşini de cusut neautomate (16,3), maşini de extrudare (16,3), autovehicule 
(20). 

În acelaşi timp, adoptarea Tarifului vamal comun al UE va atrage după sine 
sporirea limitată a protecţiei vamale la un număr foarte redus de produse 
industriale. Dintre produsele industriale cu valorile cele mai mari de import în 
România, în anul 1999, în această categorie se includ următoarele (în paranteză 
se indică punctele procentuale cu care se va mări protecţia vamală): păcură (3,5), 
uleiuri pentru motoare, compresoare şi turbine (1,7), gaz natural (0,7), oxid 
de aluminiu, corindon altul decât artificial (4), alte erbicide (6), polietilen-
tereftalat (6,5), box de viţel şi piei de bovine (0,5-1,5), laminate cu un 
conţinut de carbon de 0,9% sau peste (2,4).  
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La un număr important de produse, atât în Tariful vamal comun al UE, cât şi 
în Tariful vamal al României pe anul 2000, se prevede exceptarea de taxe 
vamale. După cum se ştie, UE şi România sunt participante la acordurile OMC 
privind comerţul cu aeronave civile şi tehnologie a informaţiei, potrivit cărora 
produsele care fac obiectul acestor acorduri sunt exceptate de taxe vamale; de 
asemenea, atât în România, cât şi în UE sunt exceptate de taxe vamale şi alte 
produse, în special o serie de materii prime (minereuri, bumbac etc.).  

În anexa 7 este prezentat tabelul privind taxele vamale, pe baza clauzei 
naţiunii celei mai favorizate, la importul de produse industriale în România şi UE, 
în 2000; tabelul conţine principalele produse industriale importate de România în 
1999. 

Adoptarea Tarifului vamal comun al UE implică, pe lângă aplicarea taxelor 
vamale, pe baza clauzei naţiunii celei mai favorizate, prevăzute de acest Tarif faţă 
de ţările terţe beneficiare ale acestei clauze, acordarea unui regim vamal 
preferenţial ţărilor terţe, cărora UE le consimte un astfel de regim, în virtutea unor 
acorduri de asociere, de comerţ liber, a unor aranjamente şi sisteme vamale 
preferenţiale. 

În consecinţă, la data aderării sale la UE, România va trebui să aplice 
regimurile vamale preferenţiale pe care această grupare de integrare le va aplica 
ţărilor terţe la acea dată. Aceste regimuri vor fi aplicabile probabil următoarelor 
ţări: 

− ţărilor membre AELS, care nu vor deveni membre UE (deja, de la data 
de 01.01.2002, România va suprima taxele vamale la importul din ţările 
membre AELS – Elveţia, Norvegia, Islanda şi Liechtenstein, dintre care 
ultimele trei sunt membre şi ale spaţiului economic european - SEE); 

− ţărilor din Europa Centrală şi de Est, beneficiare ale unor acorduri 
comerciale preferenţiale cu UE, dar care nu vor fi încă membre ale 
acestei grupări regionale; 

− ţărilor mediteraneene cu care UE ar urma să creeze până în anul 2010 o 
zonă de comerţ liber euromediteraneană (deja au intrat în vigoare 
acordurile de asociere la UE ale Israelului, Tunisiei şi Marocului şi un 
acord interimar cu Autoritatea Palestiniană; negocieri cu alte ţări din 
zonă sunt în curs de desfăşurare); 

− ţărilor ACP (71 de ţări din Africa, Caraibe şi Pacific, participante la 
Convenţia de la Lomé); 

− ţărilor din America Latină cu care UE a încheiat sau va încheia acorduri 
de comerţ liber (UE a negociat sau negociază astfel de acorduri cu 
Mexic, Chile şi MERCOSUR, format din Argentina, Brazilia, Paraguay şi 
Uruguay); 

− ţărilor participante la Consiliul de Cooperare a Golfului - Arabia Saudită, 
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Emiratele Arabe Unite, Kuweit, Bahrain, Oman şi Qatar (UE negociază 
cu aceste ţări un acord de comerţ liber); 

− ţărilor beneficiare ale Sistemului generalizat de preferinţe (în prezent, 
cca 150 de ţări şi teritorii). 

În acelaşi timp, România ar urma ca, cel târziu în momentul aderării la UE, 
să se retragă din sistemele de preferinţe vamale între ţările în curs de dezvoltare, 
la care participă în prezent (Sistemul global de preferinţe comerciale - SGPC şi 
Protocolul privind negocieri comerciale între ţările în curs de dezvoltare – 
“Protocolul celor 16”). Participarea României la aceste sisteme de preferinţe este 
însă de natură să atenueze într-o anumită măsură efectele aderării la acordurile 
preferenţiale ale UE, care au o amploare mult mai mare în raporturile cu ţările în 
curs de dezvoltare. De asemenea, cel târziu la data aderării la UE, România va 
înceta să fie beneficiară a Sistemului generalizat de preferinţe (SGP), devenind o 
ţară donatoare în cadrul acestui sistem de preferinţe, prin adoptarea SGP al UE 
(în prezent, România beneficiază de SGP din partea SUA, Canadei, Japoniei, 
Australiei, Noii Zeelande, Federaţiei Ruse, Kazahstanului şi Belarusului; în 
virtutea acestui sistem de preferinţe, o gamă largă de produse româneşti sunt 
exceptate de taxe vamale sau beneficiază de o reducere parţială a acestor taxe).  

Faţă de cele de mai sus, se poate estima că, la data aderării României la 
UE, o proporţie însemnată din importul României din ţările terţe se va efectua în 
regim preferenţial.  

3. Măsuri de întreprins pentru contracararea efectelor 
nefavorabile pe plan vamal 

asupra economiei româneşti, decurgând 
din integrarea în Uniunea Europeană 

Pentru a contracara efectele nefavorabile decurgând din eliminarea 
protecţiei vamale la importul României din UE şi diminuarea, în ansamblu, a 
protecţiei vamale la importul din ţările terţe, ca urmare a integrării ţării în această 
grupare regională, se impune a se acţiona în câteva direcţii principale: 

− creşterea competitivităţii internaţionale a producţiei naţionale; 

− diminuarea graduală a protecţiei vamale, spre a permite producţiei 
naţionale să se adapteze la concurenţa externă sporită; 

− examinarea oportunităţii eventuale a solicitării de derogări temporare de 
la măsurile prevăzute în domeniul vamal. 

În vederea asigurării sporirii competitivităţii internaţionale a producţiei 
naţionale, o importanţă primordială o are punerea în aplicare a măsurilor 
prevăzute de Strategia naţională de dezvoltare economică pe termen mediu, al 
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cărei obiectiv fundamental îl constituie crearea unei economii de piaţă funcţionale, 
compatibile cu principiile, normele, mecanismele, instituţiile şi politicile UE.  

În cadrul acestei strategii, un rol esenţial revine ajustării şi consolidării 
structurilor economice, în vederea apropierii progresive de nivelurile de 
competitivitate din economia ţărilor comunitare. 

Creşterea competitivităţii în sectorul industrial necesită, între altele, punerea 
în aplicare de măsuri vizând: 

− amplificarea procesului de remodelare a capacităţii şi structurii producţiei 
industriale, inclusiv prin dezvoltarea şi stimularea cooperării cu partenerii 
din UE, pe fondul consolidării funcţionării economiei de piaţă, al 
instaurării unui climat concurenţial; 

− susţinerea prioritară, în limitele permise de reglementările internaţionale, 
a sectoarelor industriale pentru care piaţa mondială este în expansiune 
sau care sunt purtătoare ale tehnologiei de înaltă performanţă şi care 
reprezintă industrii imature în România; 

− finalizarea procesului de privatizare a societăţilor comerciale din 
industrie;  

− revitalizarea întreprinderilor cu potenţial de competitivitate; 

− consolidarea şi dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii; 

− sporirea potenţialului concurenţial, prin promovarea alianţelor strategice, 
a structurilor de tip holding şi a grupurilor economice de interese. 

În domeniul agricol, trebuie consolidate măsurile de reformă aplicate în 
acest domeniu. Astfel, este necesar, între altele, să se întreprindă următoarele:  

− stimularea formării de exploataţii agricole de dimensiuni optimale, 
eficiente din punct de vedere economic; 

− privatizarea societăţilor comerciale din mediul rural la care statul este 
majoritar; 

− perfecţionarea cadrului legal şi instituţional pentru funcţionarea pieţelor 
agricole; 

− promovarea de politici de produs vizând creşterea eficienţei economice, 
pe întregul lanţ de activitate  agricolă, de la producţie până la 
comercializarea pe piaţa internă şi externă; 

− modernizarea şi articularea sectoarelor de producţie şi comercializare, în 
conformitate cu standardele de calitate şi normele UE. 

O importanţă deosebită o prezintă dezvoltarea în România a unui mediu 
economic concurenţial, în vederea alinierii treptate la cerinţele asigurării liberei 
circulaţii a bunurilor şi serviciilor în cadrul pieţei unice lărgite a UE.  
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Aderarea României la UE va trebui realizată numai în momentul în care 
economia naţională va fi capabilă să facă faţă concurenţei sporite din cadrul pieţei 
unice a UE şi din partea ţărilor terţe, în condiţiile diminuării, în ansamblu, a 
protecţiei vamale la importul din aceste ţări, ca urmare a adoptării Tarifului vamal 
comun al Uniunii Europene. 

Pentru a minimiza şocul care s-ar putea produce prin preluarea dintr-o dată 
a Tarifului vamal comun al UE, este indicat a se negocia un proces gradual de 
reducere a taxelor vamale la importul în România, în regimul clauzei naţiunii celei 
mai favorizate, pe bază de reciprocitate, în cadrul OMC. În acest fel, s-ar putea 
realiza o apropiere treptată a taxelor vamale de import în România, în acest 
regim, de nivelul taxelor vamale din Tariful vamal comun al UE, pe care ar urma 
să-l adoptăm faţă de ţările terţe cel mai devreme în anul 2007.  

Efectul şocului ce ar rezulta din suprimarea totală dintr-o dată a protecţiei 
vamale la importurile de produse agroalimentare din UE va putea fi diminuat prin 
negocierea cu această grupare regională a reducerii graduale, pe bază de 
reciprocitate, a taxelor vamale existente la aceste produse. În acest sens, Acordul 
de asociere a României la UE prevede posibilitatea convenirii, pe bază de 
reciprocitate, de noi concesii în domeniul comerţului cu produse agricole, ţinând 
seama de volumul acestui comerţ, de sensibilitatea deosebită a sectorului agricol, 
de regulile PAC a UE, de rolul agriculturii în economia României şi de negocierile 
comerciale multilaterale, desfăşurate în cadrul GATT/OMC (articolul 21:5).  

În conformitate cu această prevedere a Acordului de asociere, în perioada 
25-26 mai 2000, a avut loc la Bucureşti o nouă rundă de negocieri România-UE 
privind ameliorarea concesiilor vamale în comerţul bilateral cu produse agricole şi 
încheierea unui nou acord în domeniul vinurilor şi băuturilor spirtoase.  

Cu ocazia acestei runde s-au stabilit: 

− eliminarea completă imediată a taxelor vamale la importul în cele două 
părţi al unor produse cu un grad mai redus de sensibilitate, în timp ce, 
pentru o altă categorie de produse, România va proceda la o suprimare 
treptată a taxelor vamale într-o perioadă de 3 ani, pentru a se asigura o 
adaptare graduală la concurenţa de pe piaţa unică a UE; 

− în cazul unor produse agricole mai sensibile, cum sunt carnea de 
pasăre, preparatele din carne de pasăre şi brânzeturile, s-a convenit 
deschiderea de contingente tarifare cu taxa vamală 0 şi abţinerea 
reciprocă de la acordarea de subvenţii (principiul “dublu zero”, abordare 
considerată ca o “repetiţie generală” pentru condiţiile unui comerţ liber, 
care se vor aplica în momentul în care România va deveni membră UE); 

− acordarea României de concesii vamale suplimentare la exportul în UE, 
fie în cadrul unor contingente tarifare, fie fără limită cantitativă, pentru 
anumite produse agricole la care există un potenţial cert de export: 
vinuri, ovine şi caprine vii, carne de bovine, miere, castraveciori, fructe 
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de pădure, pastă de prune şi preparate omogenizate de fructe, mere 
pentru cidru, suc de mere etc. 

În cazurile în care schimbările intervenite în protecţia vamală ca urmare a 
integrării României în UE ar avea efecte negative importante asupra unor 
produse, s-ar putea examina oportunitatea solicitării de eventuale derogări 
temporare privind produsele respective.  

Menţionăm că Ungaria, în cursul negocierilor de aderare la UE privind 
capitolul “Uniunea vamală”, a solicitat deschiderea de contingente tarifare anuale, 
pentru o perioadă de 5 ani după data aderării sale la această grupare regională, 
pentru 20 de poziţii tarifare la 8 cifre, care sunt exceptate de taxe vamale sau 
supuse în Ungaria la taxe vamale mult mai scăzute decât cele prevăzute în Tariful 
vamal comun al UE. Se arată că beneficiarii acestor contingente vamale ar urma 
să fie utilizatorii finali din Ungaria, sub supraveghere vamală. Această solicitare 
este motivată de faptul că aplicarea taxelor vamale prevăzute de Tariful vamal 
comun ar spori costurile industriei ungare prelucrătoare şi ar avea un impact 
inflaţionist (cererea privind deschiderea de contingente tarifare se referă la 
importul în Ungaria din ţări terţe - Federaţia Rusă, Ucraina - a unor materii prime – 
păcură destinată a fi supusă unui proces specific, propan lichefiat, metanol, acid 
acetic, clorură de vinil, fero-mangan, aluminiu nealiat etc.). 

Este de subliniat faptul că în cazul României s-ar putea pune problema 
solicitării de  eventuale derogări temporare în materie vamală, în special de la 
suprimarea totală a taxelor vamale la importul unor produse agroalimentare din 
UE în momentul aderării României la această grupare regională sau de la 
creşterea sau diminuarea excesivă a taxelor vamale, cu efecte negative asupra 
economiei naţionale, ca urmare a adoptării Tarifului vamal comun. 

Având în vedere modificările importante ale situaţiei care pot interveni până 
la aderarea României la UE, preconizată cel mai devreme pentru anul 2007 
(evoluţiile în domeniul competitivităţii internaţionale a produselor româneşti, 
negocieri privind diminuarea graduală, pe bază de reciprocitate, a protecţiei 
vamale în România, schimbări în regimul vamal al UE, inclusiv ca rezultat al noilor 
negocieri multilaterale din OMC etc.), este dificil de a evalua, în prezent, măsura 
în care ar fi necesară solicitarea eventuală de derogări temporare pe plan  vamal.  

O eventuală decizie privind cererea unei derogări temporare de la 
adoptarea politicii vamale a UE va trebui luată pe baza consultării producătorilor şi 
operatorilor respectivi de comerţ exterior din ţara noastră. 

În acest context, apreciem că ar fi prudent ca partea  română să-şi rezerve 
dreptul ca, pe parcursul negocierilor de aderare la UE, să solicite eventual 
derogări temporare din punct de vedere vamal, în funcţie de evoluţia situaţiei. 

Totodată, apare necesar ca producătorii să fie deplin informaţi asupra 
implicaţiilor vamale ale integrării României în UE, spre a putea lua măsurile 
necesare pentru a se adapta la noile condiţii de concurenţă decurgând din 
această integrare. 
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Anexa 1 

Poziţii vamale la care, în anul 2000, în România, se aplică taxe vamale 
mai ridicate (de 30% sau mai mult) la importul de produse 

agroalimentare originare din Uniunea Europeană 
(capitolele 1-24 ale Nomenclaturii combinate) 

Cod NC Denumirea mărfii Taxa va-
mală (în %) 

0201, 0202 Carne de bovine, proaspătă, refrigerată sau congelată 40 
0203 Carne de porcine proaspătă, refrigerată sau congelată 45 
0206 Organe comestibile de bovine, porcine, ovine, caprine, 

cai, măgari, catâri, asini, proaspete, refrigerate, conge-
late (cu excepţia celor destinate fabricării produselor 
farmaceutice, care sunt exceptate de taxe vamale) 

40 sau 45 

0207 Organe comestibile ale păsărilor de la poziţia 0105, 
proaspete, refrigerate, congelate 

45 

0210 Carne şi organe comestibile sărate sau în saramură, 
uscate sau afumate; făină şi pudră comestibilă de car-
ne sau organe 

40 sau 45 

0401 Lapte şi smântână neconcentrate, fără adaos de zahăr 
sau alţi îndulcitori (edulcoranţi) 

40 sau 45 

0402 Lapte şi smântână neconcentrate, fără adaos de zahăr 
sau alţi îndulcitori (edulcoranţi) 

45 1 

0405 Unt şi alte substanţe grase din  lapte; paste lactate pt. 
tartine 

45 2 

0406 Brânzeturi şi caşuri 45 3 

0407 Ouă de păsări, în coajă, proaspete, conservate sau 
preparate 

40 

0408 Ouă de păsări, fără coajă şi gălbenuşuri de ou proas-
pete, uscate, preparate, mulate, congelate sau altfel 
conservate, chiar cu adaos de îndulcitori (edulcoranţi) 
(exclusiv cele improprii consumului alimentar) 

40 

0409 Miere naturală 40 
0603 Flori şi boboci de flori tăiate pentru buchete, ornamente 30 

Ex 0701 Cartofi în stare proaspătă sau refrigerată (exclusiv 
pentru sămânţă din categorii biologice superioare) 

40 4 

0706 Morcovi, napi, sfeclă roşie pentru salată, floare de 
câmp galbenă (barba caprei, ţelină şi rădăcinoase co-
mestibile similare) în stare proaspătă sau refrigerată 

31 şi 35 

                                            
1 Contingent tarifar pentru Uniunea Europeanã de 1500 tone, cu o taxã vamalã de 15% sau 

18,8%. 
2 Contingent tarifar pentru Uniunea Europeanã de 1900 tone, cu o taxã vamalã de 18,8%. 
3 Contingent tarifar pentru Uniunea Europeanã de 1400 tone, cu o taxã vamalã de 15%. 
4 Contingent tarifar pentru Uniunea Europeanã de 1000 tone, cu o taxã vamalã de 18,8%. 
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Cod NC Denumirea mărfii Taxa va-
mală (în %) 

070700 Castraveţi şi castraveciori în stare proaspătă sau refri-
gerată 

40 

1101  
1102 

Făină de grâu sau meslin, de secară, de porumb, de 
orez şi orz 

30 sau 40 

Ex 1104 Boabe de cereale altfel prelucrate (cu excepţia poziţiilor 
vamale 110412, 110421 şi 110422) 

30 sau 40 

1105 Făină, griş, pudră, fulgi, granule şi aglomerate sub for-
mă de pelete din cartofi 

40 

1107 Malţ prăjit sau neprăjit 30 
110811  
110812 

Amidon de grâu şi porumb 30 

1206 Seminţe de floarea-soarelui, chiar sfărâmate               30 
1501 Grăsimi porc (inclusiv untură topită) şi grăsimi pasăre, 

altele decât la poziţiile 0209 sau 1503 
40 

151211, 
151219 

Uleiuri din floarea-soarelui şi de şofran 31, 35 sau 
40 

15122190 Ulei brut de seminţe de bumbac pentru alte utilizări 30 
1517 Margarină 40 
1601 Cârnaţi, cârnăciori şi produse similare din carne, organe, 

sânge; preparate alimentare pe baza acestor produse 
45 

Ex. 1602 Alte preparate sau conserve din carne, organe sau 
sânge (exclusiv poziţiile tarifare 16022090, 16024919 
şi 160250) 

40 sau 45 

1701 Zahăr din trestie sau  sfeclă de zahăr şi zaharoză pură 451 
Ex 1702 Alte zaharuri (inclusiv fructoză şi siropuri de fructoză 

conţinând în stare uscată peste 50% din greutate fruc-
toză, altele inclusiv zahăr invertit) 

30 sau 40 

1703 Melase rezultate din extragerea sau rafinarea zahărului 30 
Ex 1704 Produse zaharoase care nu conţin cacao (exclusiv 

extracte de lemn dulce şi paste, inclusiv marţipan) 
32-45 

180631, 
180632, 
180690 

Ciocolată şi produse din ciocolată 452 

200110, 
200120 

Castraveţi şi castraveciori proaspeţi sau conservaţi în 
oţet sau acid acetic  

30 

Ex 2002 Tomate preparate sau conservate altfel decât în oţet 
sau acid acetic, exclusiv tomate întregi sau tăiate, 
cojite sau altele 

40 

2004 Alte legume preparate sau conservate altfel decât în 
oţet sau acid acetic, congelate, altele decât produsele 
de la poziţia 2006 (cartofi, porumb dulce, varză, mază-
re, ceapă şi altele) 

30 

200950 Sucuri de tomate 40 
                                            

1 Contingent tarifar pentru Uniunea Europeanã de 20000 tone, cu o taxã vamalã de 18,8%. 
2 Contingent tarifar pentru Uniunea Europeanã de 900 tone, cu o taxã vamalã de 43,2%. 
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Cod NC Denumirea mărfii Taxa va-
mală (în %) 

200960 Sucuri de struguri (inclusiv must de struguri) 40 
200970 Sucuri de mere 40 

Ex 200980 Sucuri de orice alte fructe sau legume, exclusiv sucul 
de fructele pasiunii şi de guave, cu un conţinut de 
zahăr adăugat de peste 30% din greutate 

40 

200990 Amestecuri de sucuri 40 
210320 Ketchup şi alte sosuri de tomate 40 

21033090 Muştar preparat 40 
210500 Îngheţată şi alte forme de gheaţă comestibilă cu/fără 

cacao 
451 

21069020 Preparate alcoolice compuse, altele decât cele pe bază 
de substanţe odorifiante, de tipul celor utilizate pentru 
fabricarea băuturilor 

40 

2201, 2202 Ape, inclusiv ape minerale naturale şi artificiale şi ape 
gazoase, alte băuturi nealcoolice, cu excepţia sucurilor 
de fructe sau de legume de la poziţia 2009 

40 

220300 Bere fabricată din malţ 552 
2204 Vin din struguri proaspeţi, inclusiv vinuri îmbogăţite cu 

alcool; must din struguri, altul decât cel de la poziţia 2009 
1443 

2205 Vermuturi şi alte vinuri din struguri proaspeţi, aromate 
cu plante sau substanţe aromatizante 

1444 

2206 Alte băuturi fermentate (de exemplu, obţinute din suc de 
pere proaspete, cidru, hidromel); amestecuri de băuturi 
fermentate, amestecuri de băuturi fermentate şi băuturi 
nealcoolice, nedenumite şi necuprinse în altă parte 

144 

2207, 2208 Alcool etilic nedenaturat, rachiuri, lichioruri şi alte 
băuturi spirtoase 

90 sau 95 

2209 Oţeturi comestibile şi înlocuitori de oţet comestibil, 
obţinuţi din acid  acetic 

50 

240110, 
240120 

Tutunuri brute sau neprelucrate 305 

240130 Deşeuri de tutun 88 
240210 Ţigări de foi, trabucuri conţinând tutun 76 
240220 Ţigarete conţinând tutun 98 

2403 Alte tutunuri şi înlocuitori de tutun, fabricate; tutunuri 
“omogenizate” sau “reconstituite”; esenţe şi extrase de 
tutun 

98 

Sursa: MIC – CRCE, Ghidul de utilizare a Tarifului vamal de import al României, 2000. 

                                            
1 Contingent tarifar pentru Uniunea Europeanã de 160 tone, cu o taxã vamalã de 41,3%. 
2 Contingent tarifar pentru Uniunea Europeanã de 70000 hl, cu o taxã vamalã de 55%. 
3 Contingent tarifar pentru Uniunea Europeanã de 60000 hl, cu o taxã vamalã de 10%. 
4 Contingent tarifar pentru OMC pentru vermuturi de 100 hl, cu o taxã vamalã de 100%. 
5 Contingent tarifar pentru Uniunea Europeanã de 2500 tone, cu o taxã vamalã de 18,8%. 
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Anexa 2 

Poziţii tarifare la care, în anul 2000, în România, se aplică taxe vamale 
mai ridicate (10% sau mai mult) la importul de produse industriale originare 

din Uniunea Europeană (capitolele 25-97 ale Nomenclaturii combinate) 

Cod NC Denumirea mărfii Taxa va-
mală (în %) 

29054491, 
29054499 

D-glucitol conţinând D-manitol într-o proporţie de 
maximum 2% din greutate şi alt D-glucitol 

16 

33021010, 
33021021, 
33021029 

Preparate care conţin toţi agenţii aromatici care 
caracterizează o băutură 

18,8 şi 90 

35051010 Dextrină 20,5 
Ex 37 Alte produse fotografice sau cinematografice 10,5 

38231200 Acid oleic 20 
4011 Anvelope pneumatice noi din cauciuc 10,5 
4012 Anvelope pneumatice reşapate sau uzate din cauciuc; 

bandaje, flapsuri şi benzi de rulare detaşabile din 
cauciuc pentru anvelope 

10,5 

Ex 430230 Blănuri întregi şi bucăţile şi resturile lor, asamblate (cu 
mici excepţii) 

10,5 

4303 Articole de îmbrăcăminte, accesorii de îmbrăcăminte 
şi alte articole din blană 

10,5 

4419 Articole din lemn, de masă sau de bucătărie 14 
Ex 5301 In brut sau prelucrat, dar netors; câlţi şi deşeuri de in 

(în afară de in meliţat sau bătut) 
49 

5302 Cânepă  brută sau prelucrată, dar netoarsă; câlţi sau 
deşeuri de cânepă 

49 

57 Covoare şi alte acoperitoare de podea din materii 
textile 

14 şi 12,3 

61 Articole şi accesorii de îmbrăcăminte, tricotate sau 
croşetate 

10,5 

62 Articole de îmbrăcăminte, altele decât tricotate sau 
croşetate 

10,5 

Ex 63 Alte articole textile confecţionate; seturi; îmbrăcăminte 
purtată sau uzată (în afară de pături electrice) 

10,5 

6401 Încălţăminte impermeabilă cu tălpi exterioare şi feţe 
din cauciuc sau material plastic 

10,5 

6402 Altă încălţăminte cu tălpi exterioare şi feţe din cauciuc 
sau material plastic 

10,5 

6704 Peruci, bărbi, sprâncene, gene, meşe şi articole 
similare din păr uman, de animale sau din materiale 
textile; articole de păr uman, nedenumite şi necuprinse 
în altă parte 

10,5 
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Cod NC Denumirea mărfii Taxa va-
mală (în %) 

7113, 7114, 
7115 

Articole de bijuterie sau de giuvaergerie şi părţi ale 
acestora, obiecte de aurărie sau argintărie şi părţi ale 
acestora şi alte obiecte din metale preţioase sau din 
metale placate sau suflate cu metale preţioase 

10,5 

7615 Articole de menaj sau de uz gospodăresc, de igienă 
sau de toaletă, din aluminiu 

10,5 

76169100 Pânze metalice, grilaje, reţele şi spaliere din sârmă de 
aluminiu 

10,5 

8528 Receptoare de televiziune, chiar încorporând un 
aparat de recepţie radio sau un aparat de reproducere 
a sunetului sau a imaginilor, monitoare video şi 
proiectoare video 

14,7 

8701 Tractoare (altele decât cele de la poziţia 8709) 10,5 
8702 Autovehicule pentru transportul a 10 persoane sau 

mai multe, inclusiv şoferul 
10,5 

Ex 8703 Autoturisme şi alte autovehicule destinate în principal 
transportului de persoane (altele decât cele de la 
poziţia 8702), inclusiv cele de tip “break” şi maşinile de 
curse (exclusiv cele de la poziţiile 87031011, 
87031018, 87032410 şi 87033311) 

12 

Ex 8704 Autovehicule pentru transportul mărfurilor (exclusiv 
cele special construite pentru transportul produselor 
puternic radioactive) 

10,5 

8705 Autovehicule pentru scopuri speciale, altele decât cele 
destinate în principal transportului de persoane sau de 
mărfuri 

10,5 

8706 Şasiuri echipate cu motoare pentru autovehiculele de 
la poziţiile 8701-8705 

10,5 

8707 Caroserii, inclusiv cabine, pentru autovehiculele de la 
poziţiile 8701-8705 

10,5 

Ex 8708 Părţi şi accesorii de autovehicule de la poziţiile 8701-
8705 (excl. poziţiile 87081010, 8782110, 87083910, 
87083990, 87084010, 87084090, 87089210, 
87089410 şi 87089998, exceptate de taxe vamale) 

10,5 

Ex 8709 Autocărucioare fără dispozitiv de ridicare, de tipul 
celor folosite în fabrici, depozite, porturi sau 
aeroporturi; autocărucioare de tipul celor folosite în 
gări (cu excepţia celor special construite pentru 
transportul produselor puternic radioactive, exceptate 
de taxe vamale) 

10,5 

8710 Tancuri şi automobile blindate, de luptă, înarmate sau 
nu şi părţi ale acestora 

10,5 

8711 Motociclete (inclusiv biciclete cu motor) şi biciclete 
echipate cu motor auxiliar, cu sau fără ataş; ataşe 

10,5 

8712 Biciclete sau similare (inclusiv triciclete), fără motor 12,3 
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Cod NC Denumirea mărfii Taxa va-
mală (în %) 

8714 Părţi şi accesorii de vehicule de la poziţiile 8711-8713 10,5 
8716 Remorci şi semiremorci pentru toate vehiculele; alte 

vehicule nepropulsate mecanic; părţi ale acestora 
10,5 

9501 Jucării cu roţi pentru copii (triciclete, trotinete, maşini 
cu pedale); cărucioare şi landouri pentru păpuşi 

12,3 

9505 Articole pentru sărbători, carnavale sau  pentru alte 
divertismente, inclusiv articole de magie şi articole 
surpriză 

10,5 

Sursa: MIC – CRCE, Ghidul de utilizare a Tarifului vamal de import al României, 2000. 
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Anexa 3 

Taxele vamale, pe baza clauzei naţiunii celei mai favorizate, la importul de 
produse agroalimentare în România şi Uniunea Europeană, în anul 2000 

Import în România  
-  1999 -  

 
Preţul 

Taxa vamală – 2000 

Cantitate Valoare unitar România UE 
Denumirea mărfii 

kg USD USD/kg ad valorem % 
Cod NC 

TOTAL (*)  583025032    
01051119 Alte păsări de rase ouătoare pentru 

selecţie şi înmulţire 
86168 1562337 18,13 17 0,3 

02023090 Alte bucăţi de bovine congelate, 
dezosate 

2190338 4284416 1,96 40 168,3 

02031110 Carcase şi semicarcase de porci 
domestici, proaspete 

7579915 9756752 1,29 45 41,7 

02032110 De animale din specia porcine 
domestice 

2493693 3284828 1,32 45 40,7 

02032915 Piept şi părţi de piept de porcine 
domestice, nedezosate 

4614870 4964381 1,08 45 43,4 

02032955 Dezosate 1590885 2921218 1,84 45 47,3 
02064191 Ficat de porcine din specia porcine 

domestice, congelat 
1248581 1565800 1,25 45 ex 

02071210 Păsări fără pene, eviscerate, fără cap 
şi picioare (pui 70%) 

1342922 1461766 1,09 45 27,5 

02071290 Păsări fără pene, eviscerate, fără cap 
şi picioare (pui 65%) 

2910690 3040818 1,04 45 31,1 

02071310 Părţi proaspete sau refrigerate 
dezosate de păsări 

857366 2097222 2,45 45 42 

02071350 Părţi proaspete sau refrigerate 
nedezosate 

1022626 2060096 2,01 45 30 

02071410 Părţi congelate dezosate 2075586 2749629 1,32 45 77,3 
02071420 Părţi congelate nedezosate, jumătăţi 

sau sferturi 
7016864 6661325 0,95 45 37,7 

02071460 Părţi congelate nedezosate, pulpe şi 
părţi 

3480852 4405542 1,27 45 36,6 

02071491 Organe de pasăre congelate – ficat 1284257 1740145 1,35 45 6,4 
03037430 Scrumbii congelate de la 15 februarie 

la 15 iunie 
5347272 3014809 0,56 ex ex 

03037430 Scrumbii congelate de la 16 iunie la 
14 februarie 

8028098 4485852 0,56 ex 20 

03062331 Creveţi proaspeţi, refrig., fierţi în apă 
sau vapori 

789658 3515630 4,45 20 18 

04021019 Lapte, smântână, praf, granule cu 
1,5% grăs., în alte amb. 

1602620 2028740 1,27 45 93,8 

04022911 Lapte "pentru sugari", în recip. de 
500 gr cu 10% grăsime 

378154 1894053 5,01 ex 9,6 

04022915 Lapte “pentru sugari” în recip. de 2,5 
kg cu peste 10% grăsime 

386961 1599013 4,13 ex 11,7 

04031091 Prod. lactate cu 3% grăsime 2395473 1868379 0,78 34 24,2 
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Import în România  
-  1999 -  

 
Preţul 

Taxa vamală – 2000 

Cantitate Valoare unitar România UE 
Denumirea mărfii 

kg USD USD/kg ad valorem % 
04039059 Lactate nearomate, neîndulcite, cu 

peste 6% grăsimi 
2533504 2198199 0,87 30 68,2 

04063039 Altă brânză topită cu 36% grăsimi, 
peste 48% subst. uscată 

788599 1954440 2,48 45 58,5 

04070030 Alte ouă de păsări de curte 5107389 3161821 0,62 40 50 
05040000 Intestine, vezici şi stomacuri de 

animale 
5221727 7329841 1,40 10 ex 

07020000 Tomate în stare proaspătă sau 
refrigerate 

17472777 4008439 0,23 40 139-      
145,5     

(1) 
08030011 Banane din specia Musa 

("Plantains") 
39907024 19759188 0,50 20 16 

08030019 Alte banane proaspete 9664743 4585693 0,47 20 143,5 
08051010 Portocale sanguine şi semisanguine 16549315 4932618 0,30 18,8 3,2-41,5 

(1) (2) 
08051030 Portocale Navels, Navelines, 

Navelates, Salustinas, Vernas 
21646617 7545073 0,35 18,8 3,2-20,7  

(1) (2) 
08052050 Mandarine şi wilkings 8789586 2627338 0,30 20 16; 

16,7 (1) 
08053010 Lămâi  Citrus limonum 16330212 4907777 0,30 25 91,4; 

95,4 (1) (3) 
08054000 Grapefruit de la 1 ianuarie la 30 

aprilie 
5247815 1574703 0,30 15 1,5 

08081090 Alte mere 13197436 2783002 0,21 20 117,6-
124,2 (1) 

(4) 
08093090 Alte piersici, inclusiv nectarine 6180252 1561203 0,25 20 17,6-69  

(1) 
09011100 Cafea neprăjită nedecofeinizată 21846104 38442517 1,76 25 ex 
09012100 Cafea prăjită nedecofeinizată 2925257 17017374 5,82 5 8,3 
09109190 Amestecuri de mirodenii sfărâmate, 

măcinate 
569578 2321278 4,08 ex 12,5 

10030090 Alt orz 52363647 6087640 0,12 25 80,2 
10051015 Hibrizi simpli de porumb 3607287 4177622 1,16 3 ex 
10062013 Orez decorticat cu bobul mijlociu 9172724 1910721 0,21 10 127 
10062094 Alt orez decorticat cu bobul mijlociu 65054476 14102843 0,22 10 121,7 
10063094 Alt orez albit cu bobul mijlociu 7243721 1810111 0,25 25 166,4 
11010011 Făină de grâu dur 7360435 1759887 0,24 40 72 
11010015 Făină de grâu comun şi alac 13788165 3291488 0,24 40 72 
11031310 Crupe şi grişuri cu substanţe grase 

până la 1,5% 
9342222 1627835 0,17 15 99,4 

11071019 Malţ de grâu sub altă formă 9431806 2395365 0,25 30 52,8 
11071099 Alt malţ 50157864 11246982 0,22 30 58,5 
12010010 Boabe de soia destinate 

însămânţărilor 
3916259 1917030 0,49 ex ex 

12022000 Arahide decorticate, chiar sfărâmate 2992175 2418085 0,81 25 ex 
12060010 Seminţe de floarea-soarelui destinate 

însămânţărilor 
1468734 5435449 3,70 30 ex 

12091100 Seminţe de sfeclă de zahăr pt. 
însămânţat 

193490 1684071 8,70 ex 8,3 
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Import în România  
-  1999 -  

 
Preţul 

Taxa vamală – 2000 

Cantitate Valoare unitar România UE 
Denumirea mărfii 

kg USD USD/kg ad valorem % 
12099190 Alte seminţe de legume 270989 1627276 6,00 5 3 
12102010 Conuri de hamei măcinate, pudră 

sau pelete 
456372 1616893 3,54 20 5,8 

13021300 Seve şi extracte de hamei 97498 1643935 16,86 5 3,2 
15119099 Alte fracţiuni de ulei de palmier 3289394 2613834 0,79 ex 9 
15131999 Alte uleiuri de nuci cocos altfel 

prezentate 
1384120 1477395 1,07 ex 9,6 

15132991 Alte fracţiuni de ulei de palmier altfel 
prezentate 

3045813 2266667 0,74 ex 9,6 

15161090 Grăsimi şi uleiuri animale altfel 
prezentate 

2401100 1866404 0,78 23,8 10,9 

15162098 Alte grăsimi şi uleiuri vegetale altfel 
prezentate 

7614554 8359926 1,10 11 10,9 

15171090 Altă margarină având grăsimi de 
lapte între 10-15% 

9662814 7639133 0,79 40 16 

16010099 Alţi cârnaţi, cârnăciori uscaţi sau 
tartine 

5210696 3472899 0,67 45 150,9 

16024919 Alte amestecuri de porcine 
domestice 

2500643 3031848 1,21 45 70,7 

17011110 Zahăr brut destinat rafinării 2,21E+08 44486069 0,20 25 168,7 
17019910 Zahăr alb 95438004 25547850 0,27 45 156,3 
17019990 Alt zahăr 5412015 1577797 0,29 45 143,5 
18040000 Unt, grăsimi şi ulei de cacao 1064111 2756253 2,59 18,8 7,7 
18050000 Pudră de cacao, fără adaos de zahăr 

sau alţi îndulcitori 
5029328 3181999 0,63 33 8 

20029031 Alte tomate cu mat. uscată între 12-
30%,  ambalaj >1kg 

4030781 1665711 0,41 40 14,4 

20029091 Alte tomate cu mat. uscată >30%,  
ambalaj >1kg 

4265062 2722319 0,64 40 14,4 

20057010 Măsline în ambalaje sub 5 kg 10364132 7232090 0,70 25 12,8 
21011111 Extracte, esenţă şi concentrat cu 

95% mat. uscată - cafea 
1490775 16595424 11,13 18,8 9 

21011119 Alte extracte, esenţe şi concentrate 
de cafea 

318051 3121374 9,81 18,8 9 

21021039 Alte drojdii pentru panificaţie 12484249 4664390 0,37 40 50,8 
21039090 Alte sosuri şi compoziţii din 

condimente 
1282068 2293737 1,79 22 7,7 

21041010 Preparate pt. supe, ciorbe şi bulionuri 
uscate 

1619614 3696176 2,28 15 10,5 

21061020 Conc. proteine fără grăsimi din lapte, 
zaharoză, glucoză etc. 

1381263 2129896 1,54 18,8 12,8 

21069092 Preparate fără grăsimi din lapte, 
zaharoză, glucoză, amidon 

416267 3893236 9,35 18,8 12,8 

22029010 Ape cu zahăr care nu conţin grăsimi 5075297 1630749 0,32 40 9,6 
22083052 Whisky scoţian, combinat în 

recipiente sub 2 l 
583419 3919820 6,72 90 ex 

23012000 Făinuri, prafuri şi pelete din peşte 
sau crustacee, moluşte etc. 

15321793 8509202 0,56 ex ex 

23040000 Turte şi alte reziduuri din extracţia 
uleiului de soia 

1,15E+08 20801751 0,18 ex ex 
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Import în România  
-  1999 -  

 
Preţul 

Taxa vamală – 2000 

Cantitate Valoare unitar România UE 
Denumirea mărfii 

kg USD USD/kg ad valorem % 
23091011 Alimente pt. câini şi pisici care nu 

conţin lapte 
2205353 2227482 1,01 18,8 ex 

23099070 Prod. lactate pt. hrana animalelor, 
fără amidon 

3809205 2364752 0,62 18,8 152,7 

23099093 Preamestecuri de produse pt. hrana 
animalelor 

8809587 4808069 0,55 18,8 9,6 

23099097 Alte preparate de tipul celor folosite 
pt. hrana animalelor 

7814305 3397223 0,43 18,8 9,6 

24011010 Tutunuri de tip Virginia uscate cu fum 727106 1410445 1,94 30 18,8 
24011020 Tutunuri de tip Burley uscate cu aer 

cald 
1254128 2595793 2,07 30 18,8 

24011060 Tutunuri de tip oriental uscate la 
soare 

1658252 4034181 2,43 30 11,2 

24012010 Tutunuri de tip Virginia uscate cu fum 3018681 8159416 2,70 30 18,4 
24012020 Tutunuri de tip Burley uscate cu aer 

cald 
1260092 3479778 2,76 30 18,4 

24012090 Alte tutunuri uscate 15820605 61823985 3,91 30 11,2 
24022090 Alte ţigarete conţinând tutun 1928459 33331828 17,28 98 57,6 
24029000 Alte ţigări de foi, trabucuri, ţigarete 82346 1811643 22,00 98 57,6 

Note:  

(1) Taxă variabilă în funcţie de nivelul preţului de intrare şi perioada/sezonul importului. 

(2) Contingent tarifar OMC pentru 20 000 tone cu taxa vamală 10% în perioada 1 februarie-30 
aprilie. 

(3) Contingent tarifar OMC pentru 10 000 tone cu taxa vamală 6% în perioada 15 ianuarie-14 
iunie. 

(4) Contingent tarifar OMC pentru 600 tone cu taxa vamală 0% în perioada: 1 aprilie-31 iulie. 

(*) Reprezintă cca 75% din importul pe anul 1999 la produsele agroalimentare. 

Surse: CRCE, Baza de date de Comerţ Exterior a României, 1999; MIC – CRCE, Ghidul de 
utilizare a Tarifului vamal de import al României, 2000; Comunitatea Europeană, Tarifului 
vamal comun al Uniunii Europene, 2000. 
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Anexa 4 

Produse agroalimentare la care taxele vamale de import în România 
vor fi eliminate sau reduse semnificativ, ca urmare a adoptării 

Tarifului vamal comun al Uniunii Europene 

Importul în 
România 
în 1999 

Taxa vamală ad valorem 
în 2000 (%) 

Cod NC Denumirea mărfii 
Valoare 
(USD) 

România UE 

01051119 Alte păsări de rase ouătoare pentru 
selecţie şi înmulţire 

1562337 17 0,3 

02064191 Ficat de porcine din specia porcine 
domestice, congelat 

1565800 45 ex 

02071210 Păsări fără pene, eviscerate, fără cap şi 
picioare ("pui 70%") 

1461766 45 27,5 

02071290 Păsări fără pene, eviscerate, fără cap şi 
picioare ("pui 65%") 

3040818 45 31,1 

02071350 Părţi proaspete sau refrigerate 
nedezosate de păsări 

2060096 45 30 

02071491 Organe de pasăre congelate - ficat 1740145 45 6,4 
04031091 Prod. lactate cu 3% grăsime 1868379 34 24,2 
05040000 Intestine, vezici şi stomacuri de animale 7329841 10 ex 
09011100 Cafea neprăjită nedecofeinizată 38442517 5 ex 
09012100 Cafea prăjită nedecofeinizată 17017374 25 8,3 
12022000 Arahide decorticate, chiar sfărâmate 2418085 25 ex 
12060010 Seminţe de floarea-soarelui destinate 

însămânţărilor 
5435449 30 ex 

15161090 Grăsimi şi uleiuri animale altfel prezentate 1866404 23,8 10,9 
15171090 Altă margarină având grăsimi de lapte 

între 10-15% 
7639133 40 16 

18040000 Unt, grăsimi şi ulei de cacao 2756253 18,8 7,7 
18050000 Pudră de cacao, fără adaos de zahăr sau 

alţi îndulcitori 
3181999 33 8 

20029031 Alte tomate cu mat. uscată între 12-30%, 
ambalaj >1 kg 

1665711 40 14,4 

20029091 Alte tomate cu mat. uscată >30%, 
ambalaj >1 kg 

2722319 40 14,4 

20057010 Măsline în ambalaje sub 5 kg 7232090 25 12,8 
21011111 Extracte, esenţă şi concentrat cu 95% 

mat. uscată - cafea 
16595424 18,8 9 

21011119 Alte extracte, esenţe şi concentrate de 
cafea 

3121374 18,8 9 

22029010 Ape cu zahăr care nu conţin grăsimi 1630749 40 9,6 
22083052 Whisky scoţian, combinat în recipiente 

sub 2 l 
3919820 90 ex 

23040000 Turte şi alte reziduuri din extracţia uleiului 
de soia 

20801751 5 ex 
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Importul în 
România 
în 1999 

Taxa vamală ad valorem 
în 2000 (%) 

Cod NC Denumirea mărfii 
Valoare 
(USD) 

România UE 

23099093 Preamestecuri de produse pt. hrana 
animalelor 

4808069 18,8 9,6 

23099097 Alte preparate de tipul celor folosite pt. 
hrana animalelor 

3397223 18,8 9,6 

24011010 Tutunuri de tip Virginia uscate cu fum 1410445 30 18,8 
24011020 Tutunuri de tip Burley uscate cu aer cald 2595793 30 18,8 
24011060 Tutunuri de tip oriental uscate la soare 4034181 30 11,2 
24012010 Tutunuri de tip Virginia uscate cu fum 8159416 30 18,4 
24012020 Tutunuri de tip Burley uscate cu aer cald 3479778 30 18,4 
24012090 Alte tutunuri uscate 61823985 30 11,2 
24022090 Alte ţigarete conţinând tutun 33331828 98 57,6 
24029000 Alte ţigări de foi, trabucuri, ţigarete 1811643 98 57,6 

Surse: CRCE, Baza de date de Comerţ Exterior a României, 1999; MIC – CRCE, Ghidul de 
utilizare a Tarifului vamal de import al României, 2000; Comunitatea Europeană, Tarifului 
vamal comun al Uniunii Europene, 2000. 
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Anexa 5 

Produse agroalimentare la care taxele vamale de import în România 
vor fi majorate semnificativ, ca urmare a adoptării Tarifului vamal 

comun al Uniunii Europene 

Importul în 
România  
în 1999 

Taxa vamală  
ad valorem  
în 2000 (%) Cod NC Denumirea mărfii 

Valoare (USD) România UE 
2023090 Alte bucăţi de bovine congelate, 

dezosate 
4284416 40 168,3 

4021019 Lapte, smântână, praf, granule cu 1,5% 
grăs. în alte ambalaje 

2028740 45 93,8 

4022911 Lapte "pentru sugari", în recip. de 500 gr 
cu 10% grăsime 

1894053 ex 9,6 

4022915 Lapte pt. sugari în ambalaje de 2,5 kg, cu 
peste 10% grăsime 

1599013 ex 11,7 

4039059 Lactate nearomate, neîndulcite, cu peste 
6% grăsimi 

2198199 30 68,2 

4063039 Altă brânză topită cu 36% grăsimi, peste 
48% subst. uscată 

1954440 45 58,5 

4070030 Alte ouă de păsări de curte 3161821 40 50 
7020000 Tomate în stare proaspătă sau 

refrigerate 
4008439 40 139-145,5 

8053010 Lămâi  Citrus limonum 4907777 25 91,4; 
95,4 

8081090 Alte mere 2783002 20 117,6-
124,2 

10030090 Alt orz 6087640 25 80,2 
10062013 Orez decorticat cu bobul mijlociu 1910721 10 127 
10062094 Alt orez decorticat cu bobul mijlociu 14102843 10 121,7 
10063094 Alt orez albit cu bobul mijlociu 1810111 25 166,4 
11010011 Făină de grâu dur 1759887 40 72 
11010015 Făină de grâu comun şi alac 3291488 40 72 
11031310 Crupe şi grişuri cu substanţe grase până 

la 1,5% 
1627835 15 99,4 

11071019 Malţ de grâu sub altă formă 2395365 30 52,8 
11071099 Alt malţ 11246982 30 58,5 
12091100 Seminţe de sfeclă de zahăr pt. 

însămânţat 
1684071 ex 8,3 

23099070 Produse pentru hrana animalelor 3809205 18,8 152,7 

Surse: CRCE, Baza de date de Comerţ Exterior a României, 1999; MIC – CRCE, Ghidul de 
utilizare a Tarifului vamal de import al României, 2000; Comunitatea Europeană, Tariful 
vamal comun al Uniunii Europene, 2000. 



UN PROIECT DESCHIS 
 

 

34 

Anexa 6 

Produse agroalimentare la care taxele vamale de import în România 
nu vor fi modificate sau nu vor suferi majorări semnificative 

ca urmare a adoptării Tarifului vamal comun al Uniunii Europene 

Importul în 
România  
în 1999 

Taxa vamală  
ad valorem  
în 2000 (%) Cod NC Denumirea mărfii 

Valoare (USD) România UE 
2031110 Carcase şi semicarcase de porc 

domestic, proaspete 
9756752 45 41,7 

2032110 De animale din specia porcine domestice 3284828 45 40,7 
2032915 Piept şi părţi de piept de porcine 

domestice, nedezosate 
4964381 45 43,4 

2032955 Dezosate 2921218 45 47,3 
2071310 Părţi proaspete sau refrigerate dezosate 2097222 45 42 
2071420 Părţi congelate nedezosate, jumătăţi sau 

sferturi 
6661325 45 37,7 

2071460 Părţi congelate nedezosate, pulpe si părţi 4405542 45 36,6 
3062331 Creveţi proaspeţi, refrigeraţi, fierţi în apă 

sau vapori 
3515630 20 18 

8030011 Banane din specia Musa ("Plantains") 19759188 20 16 
12010010 Boabe de soia destinate însămânţărilor 1917030 ex ex 
12099190 Alte seminţe de legume 1627276 5 3 
13021300 Seve şi extracte de hamei 1643935 5 3,2 
15162098 Alte grăsimi şi uleiuri vegetale altfel 

prezentate 
8359926 11 10,9 

21041010 Preparate pt. supe, ciorbe şi bulionuri 
uscate 

3696176 15 10,5 

21061020 Conc. proteine fără grăsimi din lapte, 
zaharoză, glucoză etc. 

2129896 18,8 12,8 

21069092 Preparate fără grăsimi din lapte, 
zaharoză, glucoză, amidon 

3893236 18,8 12,8 

23012000 Făinuri, prafuri şi pelete din peşte sau 
crustacee, moluşte etc. 

8509202 ex ex 

Surse: CRCE, Baza de date de Comerţ Exterior a României, 1999; MIC – CRCE, Ghidul de 
utilizare a Tarifului vamal de import al României, 2000; Comunitatea Europeană, Tariful 
vamal comun al Uniunii Europene, 2000. 
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Anexa 7 

Taxele vamale, pe baza clauzei naţiunii celei mai favorizate, la importul de 
produse industriale în România şi Uniunea Europeană, în anul 2000 

Import în România  
-  1999 -  

 
Preţul

Taxa vamală – 
2000 

Cantitate Valoare unitar România UE Cod NC Denumirea mărfii 

kg USD USD/kg ad valorem % 
26011100 Minereu de fier şi concentrat 

de fier neaglomerat 
3430741225 78351408 0,023 ex ex 

26011200 Minereu şi concentrat de fier 
aglomerat 

740804274 18091056 0,024 ex ex 

26060000 Minereuri şi concentrate de 
aluminiu 

612281692 21355992 0,035 ex ex 

26080000 Minereuri şi concentrate de 
zinc 

75014392 22023718 0,294 3 ex 

27011210 Huilă de cocs 2055814716 105629264 0,051 ex ex 
27040019 Alt cocs şi semicocs de huilă 207159145 19227882 0,093 ex ex 
27090090 Alte uleiuri petroliere 4294303280 478191680 0,111 ex ex 
27100077 Păcură cu un conţinut de sulf 

între 2-2,8% 
562543148 43505013 0,077 ex 3,5 

27100078 Păcură cu un conţinut de sulf 
peste 2,8% 

588451848 44498901 0,076 ex 3,5 

27100087 Uleiuri pentru motoare, 
compresoare şi  turbine 

25718256 28408467 1,105 3 3,7 

27112100 Gaz natural 0 198588000 - ex 0,7 
27160000 Energie electrică 0 46075000 - 6 ex 
28182000 Oxid de aluminiu altul decât 

corindon artificial 
144079553 28137040 0,195 ex 4 

30042010 Medicamente condiţionate 
pentru vânzarea cu amănuntul

550095 37700605 68,535 8 ex 

30049019 Alte medicamente care conţin 
iod sau compuşi 

3969939 131570128 33,142 10 ex 

34022090 Preparate pentru spălat rufe 35595698 34752169 0,976 7 4 
38083027 Alte erbicide 1801454 17243727 9,572 ex 6 
38249095 Alţi lianţi, prod. chim. ale ind. 

conexe, prod. rezid. ale ind. 
12824903 19954470 1,556 10 6,5 

39076000 Polietilen-tereftalat 36520281 24873324 0,681 ex 6,5 
39233010 Bidoane, sticle, flacoane, art. 

similare până la 2 l 
12157244 18563587 1,527 20 6,5 

39269099 Alte articole din mat. plastic, 
alte materiale 

9743656 51696100 5,306 20 6,5 

41041095 Box de viţel 1069198 22763677 21,290 5 6,5 
41043119 Alte piei de bovine sagrinate 

nedespicate 
931348 15327136 16,457 5 6,5 

41043130 Piei de bovine sagrinate 
despicate 

1928291 27886512 14,462 5 5,5 

41043910 Piei sagrinate despicate, de 
bovine 

7855972 143814829 18,306 5 6,5 
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Import în România  
-  1999 -  

 
Preţul

Taxa vamală – 
2000 

Cantitate Valoare unitar România UE Cod NC Denumirea mărfii 

kg USD USD/kg ad valorem % 
44089081 Alt lemn div. specii tăiat long. 

sub 1 mm 
3755577 20652275 5,499 10 4 

44101950 Alte panouri acoperite cu 
hârtie impreg. cu melamină 

54107602 18809684 0,348 10 7 

48192010 Cutii cu greutatea hârtiei sau 
cartonului de 600 g/mp 

11746268 21226588 1,807 15 4,8 

51113010 Ţesături cu cel puţin 85% lână 
şi sub 300 g/mp 

889143 15273613 17,178 25 11,6 

51113030 Ţesături cu cel puţin 85% lână 
şi cu greut. între 300-450 g 

1359728 19936512 14,662 25 11,6 

51121110 Ţesături cu 85% lână, sub 200 
g/mp, val. peste 3 ECU/mp 

902011 29016570 32,169 25 10 

51121911 Ţesături 85% lână piep., 200-
375 g/mp, val. peste 3 ECU/mp

663689 19506543 29,391 25 10 

51121919 Alte ţes. 85% lână piept., 200-
375 g/mp 

982824 29221403 29,732 25 11,2 

52010090 Bumbac altfel decât hidrofil 
sau albit 

17021427 22793745 1,339 ex ex 

52083215 Ţesăt. pânză  vopsită: peste 
85% bbc; 100-130 g/mp; 145-
165 cm 

2178066 25808932 11,849 25 8,8 

52084200 Ţesătură pânză de dif. culori: 
85% bbc; peste 100 g/mp 

1097697 21028534 19,157 25 8,8 

52093200 Ţesătură diagonală vopsită în 
3 sau 4 iţe, 85% bbc 

1529399 26384221 17,251 25 8,8 

52093900 Alte ţesături vopsite 1266497 15688553 12,387 25 8,8 
54011019 Altă aţă de cusut din filam. sint. 1516956 23136611 15,252 15 6 
54071000 Ţesături obţinute din fire de 

mare rezistenţă din nailon 
2454784 30098178 12,261 25 9,2 

54074200 Alte ţesăt. vopsite cu cel puţin 
85% filamente nailon 

2429080 24656635 10,151 25 9,2 

54075200 Alte ţesăt. cu 85% filam. 
poliesteri texturaţi, vopsite 

2402321 26033822 10,837 25 9,2 

54077200 Ţesăt. cu 85% filam. sintet. 
vopsite 

5403573 63063819 11,671 25 9,2 

54082210 Ţesăt. cu 85% filam. sau 
benzi de lăţime 135-155 cm; 
ţesăt. pânză 

2293747 23271808 10,146 25 9,2 

55121990 Alte ţesături cu 85% fibre 
poliester imprimate 

2514737 24603875 9,784 25 9,2 

55151190 Alte ţesături poliester cu 
mătase artificială 

2323193 32144936 13,837 25 9,2 

55151290 Alte ţesăt. poliester cu 
filamente sintetice 

3200128 37032097 11,572 25 9,2 

55151399 Alte ţesăt. poliester cu lână 
pieptănată 

1689214 38881953 23,018 25 9,2 

55162200 Ţesăt. sub 85% fibre artif. cu 
filam. sintet. vopsite 

2025823 34640093 17,099 25 9,2 

55162390 Alte ţesăt. sub 85% fibre artif. 
cu filam. sintetice vopsite 

1410475 18320950 12,989 25 9,2 
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Import în România  
-  1999 -  

 
Preţul

Taxa vamală – 
2000 

Cantitate Valoare unitar România UE Cod NC Denumirea mărfii 

kg USD USD/kg ad valorem % 
61151100 Ciorapi-chilot din fibre 

sintetice sub 67 decitex 
993927 26434341 26,596 30 12 

61179000 Părţi de accesorii tricotate sau 
croşetate 

2600618 37595308 14,456 30 12,8 

62121000 Sutiene 587497 18900199 32,171 30 6,5 
62179000 Părţi 5578058 69839298 12,520 30 12,8 
63090000 Îmbrăcăminte uzată şi alte 

articole textile  uzate 
57084515 28647089 0,502 30 5,3 

64062010 Tălpi din cauciuc 7368796 31662813 4,297 20 3 
64062090 Tălpi din material plastic 10548558 44702573 4,238 20 3 
64069980 Alte tălpi 5078845 35275591 6,946 20 3 
72071916 Alte semifabricate din oţel pt. 

ţevi 
122369861 26690152 0,218 10 1,8 

72191310 Lamin. oţel inox, role, lat.> 
600 mm, gr. 3-4,75 mm, peste 
2,5% N 

35533686 33404169 0,940 20 2,4 

72249031 Laminate  cu un conţinut de 
carbon de 0,9% sau peste        

29947055 15085302 0,504 ex 2,4 

73021031 Şine cu 20 kg/m 54050501 24142492 0,447 15 1,8 
76042990 Profile din aluminiu 5494885 17433935 3,173 15 7,5 
84099100 Părţi de motoare destinate 

motoarelor cu piston 
4712522 26768766 5,680 15 2,7 

84158190 Alte aparate de aer  
condiţionat  

1598074 18032595 11,284 5 2,7 

84223000 Maşini şi aparate pt. umplut,  
închis, etichetat 

957935 20000848 20,879 15 1,7 

84522900 Alte maşini de  cusut  1371425 18128248 13,219 20 3,7 
84651090 Maşini fără manevrare  

manuală a piesei între fiecare 
operaţiune 

1169396 14826139 12,678 20 2,7 

84714999 Alte maşini de prel. autom. a 
datelor, sub forma sistem 

491927 16424920 33,389 ex ex 

84715099 Alte unit. pt. prel. datelor cu 1 
(mai multe) unit. mem., I-O 

600326 46135365 76,851 ex ex 

84716040 Imprimante 823585 21244639 25,795 ex ex 
84716090 Alte unit. intrare/ieşire cu 

(fără) memorie centrală 
1736059 16568888 9,544 ex ex 

84717053 Unităţi de memorie pe discuri 
dure 

83050 19316066 232,584 ex ex 

84733010 Subansamble electronice pt. 
poz. 8471 

508512 38134149 74,992 ex ex 

84733090 Alte părţi şi accesorii pt. poz. 
8471 

981618 17735874 18,068 ex ex 

84772000 Maşini de extrudare 1072323 21426134 19,981 10 10 
84798998 Alte maşini şi dispozitive 

mecanice cu funcţie proprie 
883272 15770861 17,855 10 10 

85179011 Subansamble electronice pt. 
apar. telecom. prin curent purt.

241247 15660103 64,913 ex ex 

85179019 Alte părţi de aparate pt. 
telecomunicaţii 

439039 32468698 73,954 ex ex 
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Import în România  
-  1999 -  

 
Preţul

Taxa vamală – 
2000 

Cantitate Valoare unitar România UE Cod NC Denumirea mărfii 

kg USD USD/kg ad valorem % 
85179082 Subansamble electronice pt. 

aparate de telefonie 
444997 20103527 45,177 ex ex 

85179088 Alte părţi pt. aparate de 
telefonie 

333918 19593737 58,678 ex ex 

85243910 Discuri pt. reprod. de instr. 
date, sunete în format binar 

37405 15865023 424,142 ex ex 

85252091 Aparate pentru radiotelefonie 
celulară (telefoane mobile) 

232240 47132829 202,949 ex ex 

85252099 Alte ap. de emisie care încorp. 
un ap. de recepţie 

330154 48828999 147,898 ex ex 

85261090 Alte ap. de radiodetecţie şi de 
radiosondaj (radar) 

9668 17782561 1839,32 8 3,7 

85299072 Subans. el. pt. ap. 
radiotelegraf., radiotelef., 
televiz. 

266310 17580641 66,016 8 3 

85369010 Conexiuni şi elemente de 
contact pt. fire şi cabluri 

1090210 18259634 16,749 ex ex 

85371099 Alte panouri de comandă 568616 15684173 27,583 15 2,1 
85421370 Microperiferice - tehnologie 

MOS 
35844 40635688 1133,68 ex ex 

85421491 Circuite de control şi coman-
dă, de interfaţă - tehnolog. b 

1910 20810805 10895,7 ex ex 

85443090 Alte seturi de fişe pentru bujii 6882436 84667078 12,302 15 3,7 
85444190 Alţi conductori electrici cu 

conectori 
1969935 25085875 12,734 15 3,3 

85444920 Conductori izolaţi cu mat. 
plastic pt. telecomunicaţii 

9840043 33863740 3,441 ex ex 

87032319 Alte autovehicule intre 1500-
3000 cm3 

3159470 26647566 8,434 30 10 

87033219 Alte vehicule cu capacit. 
cilindr. între 1500-2500 cm3 

1506875 15194871 10,084 30 10 

87071010 Autovehicule destinate 
montajului industrial 

4476062 20419226 4,562 30 10 

90189085 Alte instrumente şi aparate 
pentru medicină 

865570 19168259 22,145 10 ex 

96062100 Butoni, nasturi din mat plastic, 
neacoperiţi cu mat. tex. 

35132384 22401034 0,638 15 3,7 

96071900 Alte fermoare 996435 24486148 24,574 15 7,7 

Surse: CRCE, Baza de date de Comerţ Exterior a României, 1999; MIC – CRCE, Ghidul de 
utilizare a Tarifului vamal de import al României, 2000; Comunitatea Europeană, Tarifului 
vamal comun al Uniunii Europene, 2000. 
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Anexa 8 

Media simplă a taxelor vamale efectiv aplicate, pe baza clauzei 
naţiunii celei mai favorizate, pe capitolele Sistemului 

armonizat (SA), în România şi UE, în 1999 

Media simplă a taxelor vamale (%) COD SA România UE 
01 15,4 26,2 
02 46,0 33,3 
03 21,2 9,9 
04 36,7 40,3 
05 8,9 0,3 
06 21,3 7,6 
07 22,1 12,0 
08 21,3 9,6 
09 3,3 2,8 
10 14,2 47,3 
11 23,4 24,5 
12 9,9 2,3 
13 5,0 2,2 
14 5,0 0,0 
15 14,2 8,2 
16 35,1 18,4 
17 33,1 17,6 
18 39,2 12,3 
19 29,1 17,9 
20 23,6 22,7 
21 26,7 10,6 
22 121,1 8,1 
23 14,9 14,1 
24 51,8 21,0 
25 6,9 0,3 
26 3,0 0,0 
27 6,3 1,4 
28 15,9 4,8 
29 15,8 4,7 
30 8,6 0,0 
31 9,7 4,3 
32 9,6 5,3 
33 21,4 3,0 
34 12,8 1,9 
35 36,6 9,1 
36 12,0 6,3 
37 25,5 5,3 
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Media simplă a taxelor vamale (%) COD SA România UE 
38 13,8 5,5 
39 19,1 6,6 
40 15,8 2,4 
41 9,2 2,2 
42 22,9 5,0 
43 23,8 1,3 
44 11,3 2,4 
45 7,2 3,3 
46 16,7 2,9 
47 5,0 0,0 
48 14,9 4,3 
49 4,9 1,3 
50 15,4 5,0 
51 18,3 6,2 
52 19,5 7,4 
53 16,4 3,3 
54 19,8 7,8 
55 20,8 8,1 
56 25,0 6,7 
57 37,9 8,4 
58 19,9 8,8 
59 20,0 6,8 
60 25,0 9,9 
61 30,0 12,3 
62 30,0 12,4 
63 28,8 10,2 
64 25,5 10,0 
65 21,7 2,5 
66 20,0 4,3 
67 25,9 2,8 
68 10,2 1,3 
69 16,0 4,8 
70 16,3 4,8 
71 10,9 0,7 
72 17,5 2,5 
73 14,3 3,2 
74 8,1 3,3 
75 6,7 0,6 
76 16,0 6,3 
78 5,4 2,7 
79 5,3 3,1 
80 6,7 0,0 
81 7,1 3,2 
82 24,7 3,1 
83 17,2 2,1 
84 12,5 1,7 
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Media simplă a taxelor vamale (%) COD SA România UE 
85 12,5 3,0 
86 20,0 1,8 
87 29,7 6,4 
88 6,0 2,0 
89 20,0 1,2 
90 8,3 1,8 
91 18,9 3,7 
92 20,0 3,2 
93 10,0 2,5 
94 16,8 2,2 
95 19,2 3,4 
96 13,1 3,3 
97 3,0 0,0 

Surse: Examen des politiques commerciales – Roumanie – Rapport du Secrétariat 
(WT/TPR/S/60 – 03.09.1999); Examen des politiques commerciales – Union 
Européenne - Rapport du Secrétariat (WT/TPR/S/72 – 14.06.2000). 
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