
ANEXA 1 la normele tehnice

                         - Model -

Cerere de solicitare a autorizaţiei pentru emiterea titlurilor de garanţie izolată

1. Solicitant

(Se menţionează numele complet al  operatorului economic 
care prezintă cererea.)

Rezervat în scopuri vamale

2. Statutul juridic al solicitantului

(Se menţionează statutul juridic astfel cum  este indicat în actul de 
constituire; de exemplu, societate cu răspundere limitată.)

3. Data constituirii

(Se menţionează în cifre ziua,  luna şi anul 
constituirii societăţii comerciale.)

4. Adresa de constituire

(Se completează cu adresa unde a fost constituită societatea comercială.)

5. Sediul activităţii principale

(Se menţionează adresa din certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului.)

6. Adresa poştală

(Se completează în situaţia în care adresa poştală este diferită de sediul activităţii principale.)

7. Persoana care angajează legal operatorul economic

(Se indică numele complet, datele de identificare, domiciliul, numărul de telefon, fax şi e-mailul persoanei care 
angajează legal operatorul economic.)

8. Persoana de contact (nume, telefon, fax, e-mail)

(Se indică numele complet, data şi locul naşterii, numărul naţional de  identificare, domiciliul, numărul de telefon, fax şi 
e-mailul persoanei  responsabile cu aspectele de ordin vamal în cadrul organizaţiei administrative a operatorului 
economic.)

9. Numărul legal de înregistrare

(Se completează cu  numărul de
ordine în  registrul comerţului  
din certificatul de  înregistrare 
eliberat  de Oficiul Naţional  al 
Registrului Comerţului.)

10. Numărul de identificare
a operatorului economic

(Se completează  cu 
numărul de  identificare  
înregistrat de  autorităţile 
vamale - EORI.)

11. Numărul autorizaţiei de 
operator economic autorizat
pentru simplificări vamale

(Se completează, după caz.)

12. Sectorul de activitate 
economică

(Se menţionează  codul şi  
denumirea CAEN  ale 
activităţii  principale din  
certificatul de înregistrare.)

13. Numărul titlurilor de garanţie izolată pe care intenţionează să le emită

14. Data de la care se doreşte ca autorizaţia să producă efecte

(Se completează, după caz.)
NOTĂ:
Solicitantul poate cere ca valabilitatea autorizaţiei să înceapă într-o  anumită zi. În stabilirea acestei date se iau totuşi în 
considerare termenele  precizate la art. 22 alin. (2) şi (3) din Codul vamal al Uniunii; data  solicitată nu poate fi 
anterioară datei indicate la art. 22 alin. (4) din Codul vamal al Uniunii.



15. Documente ataşate:
tipul/numărul de identificare şi/sau data emiterii

16. Acord pentru publicare în lista titularilor de autorizaţie

A se indica dacă solicitantul este de acord să menţioneze în lista publică a  titularilor de autorizaţii următoarele detalii 
despre autorizaţia pe care o solicită:
Titularul autorizaţiei     DA /  NU
Tipul de autorizaţie      DA /  NU
Data intrării în vigoare    DA /  NU

17. Prin prezenta cerere pentru obţinerea autorizaţiei răspund pentru orectitudinea şi caracterul complet al informaţiilor 
furnizate şi pentru autenticitatea, corectitudinea şi valabilitatea documentelor justificative nexate acesteia.

Numele şi prenumele persoanei care reprezintă legal operatorul economic:

Funcţia:

Semnătura: _______________________

Data:                                                     Locul:


