
Anexa nr. 1 la norme

Registrul simplificat de evidenţă pentru bunurile transportate prin  servicii de curierat rapid

Nr.
crt.

Data înregistrării
(zi/lună/an)

Documentul de transport Mijloc
de transport Destinatar Nr. colete Greutate

Felul
bunurilor

Documentul de vămuire
Tipul Nr. Data Tipul Nr. Data 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



Anexa nr. 2 la norme

INSTRUCŢIUNI
de completare a Registrului simplificat de evidenţă

pentru bunurile transportate prin servicii de curierat rapid

I. Modul de completare

1. La coloana "Nr. crt." se dă număr în ordine cronologică fiecărui document în baza căruia se face înregistrarea;
2. La coloana "Data înregistrării (zi/lună/an)" se înscrie data intrării/ieşirii bunurilor în/din  vamă;
3. La coloana "Documentul de transport" se înscrie documentul în baza căruia s-a făcut înregistrarea astfel:
- în subcoloana "Tipul" se înscrie documentul de transport, care poate fi:

a) lista cuprinzând sacii poştali sau coletele transportate prin mesagerie;
b) manifestul încărcăturii;
c) scrisoarea de trăsură internaţională, în cazul bunurilor transportate pe cale aeriană;
d) procesul verbal de constatare, pentru bunurile constatate în plus faţă de documentele de transport;

- în subcoloana "Numărul" se înscrie numărul respectivului document de transport;
- în subcoloana "Data" se înscrie data la care a fost emis documentul de transport.
4. La coloana "Mijloc de transport" se înscrie numărul de înmatriculare a mijlocului de transport. În cazul transportului aerian se înscriu datele de identificare a zborului;
5. La coloana "Destinatar" se înscrie numele/denumirea şi CNP/EORI;
6. La coloana "Nr. colete" se înscriu felul coletului (sac, ladă, balot etc.) şi numărul acestora, respectiv mărcile şi numerele înscrise de expeditor pe colete pentru

identificare, conform documentului de transport în baza căruia s-a făcut înregistrarea;
7. La coloana "Greutate" se înscrie greutatea brută sau netă a bunurilor, în baza datelor din documentul de transport. Atunci când bunurile se cântăresc, se înscrie

cantitatea efectiv constatată. În cazul rectificărilor ulterioare ale greutăţii înscrise în declaraţiile vamale se rectifică în mod corespunzător şi registrul;
8. La coloana "Felul bunurilor" se înscrie denumirea bunurilor conform descrierii din documentul în baza căruia se face înregistrarea;
9. La coloana "Documentul de vămuire" se înscrie documentul pe baza căruia s-a realizat vămuirea astfel:
- în subcoloana "Tipul" se înscrie documentul de plasare a bunurilor sub un regim vamal, care poate fi:

a) declaraţia vamală, 
b) declaraţie vamală-curierat rapid,
c) dacă este cazul, dispoziţiile legale în baza cărora s-a acordat scutire de la plata taxelor vamale, precum şi a altor taxe  datorate la importul bunurilor, 

- în subcoloana "Numărul" se înscrie numărul documentului de plasare a bunurilor sub regim vamal;.
- în subcoloana "Data” se înscrie data documentului de plasare a bunurilor sub regim vamal.

II. Modul de completare în situaţii particulare

Dacă bunurile înscrise la o poziţie din registru se vămuiesc la import/export sau se tranzitează în mai multe etape ori, din alte motive, este necesară divizarea, la coloana
"Documentul de vămuire" se indică poziţia din registru, la care vor fi înscrise bunurile, astfel: "divizat poziţia nr. ______________din ______________. „. La poziţia la care
urmează să se facă divizarea, se indică, la coloana "Documentul de transport", poziţia de la care provin bunurile astfel "vezi poziţia nr. ______________ din ______________ „.
Cantităţile se înscriu separat, unele sub altele, pe partide ce urmează să fie vămuite sau tranzitate şi se totalizează. Totalul cantitǎţilor acestor partide trebuie să corespundă cu
cantitatea totalǎ divizată, înscrisă la poziţia iniţială din registru.

În coloana "Documentul de vămuire", în dreptul fiecărei partide se indică documentul vamal cu care a fost vămuită sau tranzitată acea partidă. Divizările se fac ori de
câte ori se consideră necesar. 
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