
ANEXA 3 la normele tehnice

TC 20 - AVIZ DE CERCETARE

I. SE COMPLETEAZĂ DE CĂTRE AUTORITATEA COMPETENTĂ LA PLECARE

A. Numărul declaraţiei de tranzit
(...) exemplare anexate.

B. Birou vamal de destinaţie (denumire şi ţară)

C. Autoritatea competentă la plecare (nume şi adresă) D. Birouri de tranzit prevăzute (denumire şi ţară)
1.
2.
3.
4.

E. Identificarea mijlocului de transport:

F. Destinatar (nume şi adresă completă)

G. Conform informaţiilor furnizate de titularul regimului, transportul a fost:

 1. prezentat la biroul dumneavoastră la |__|__|____|
                                                                Z   L    A

 2. livrat destinatarului la |__|__|____|
                                           Z   L    A

 3. livrat la ___________________________________________________________ la |__|__|____|
                                               (numele şi adresa persoanei sau a firmei)                              Z   L    A

H. Mi-a fost prezentată o recipisă referitoare la documentul de tranzit, eliberată de biroul dvs. La |__|__|____|
                                                                                                                                            Z   L    A

I. Titularul regimului nu poate furniza informaţii privind locaţia transportului.

Locul şi data: Semnătura: Ştampila:

II. SE COMPLETEAZĂ DE CĂTRE AUTORITATEA COMPETENTĂ DIN ŢARA DE DESTINAŢIE: CERERE

În scopul efectuării de cercetări, biroul de plecare trebuie să transmită sau să comunice:

 1. o descriere exactă a mărfurilor  2. o copie a facturii

 3. o copie a manifestului, a  conosamentului sau a 
scrisorii  de transport aerian

 4. numele persoanei responsabile pentru desfăşurarea  
formalităţilor la biroul de  destinaţie

 5. următoarele documente sau informaţii (vă rugăm să 
specificaţi):

Locul şi data: Semnătura: Ştampila:

III. SE COMPLETEAZĂ DE CĂTRE BIROUL DE PLECARE: RĂSPUNS LA CERERE

 1. Se anexează informaţiile, copiile sau documentele

 2. Informaţiile, copiile sau documentele indicate la din cererea dumneavoastră 
nu sunt disponibile.

1 2 3 4 5

    

Locul şi data: Semnătura: Ştampila:

IV. SE COMPLETEAZĂ DE CĂTRE AUTORITATEA COMPETENTĂ DIN ŢARA DE DESTINAŢIE:  

 1. Proba încheierii regimului a fost transmisă la |__|__|____| o copie certificată a
                                                                          Z   L     A

 (a) documentului primit
este anexată în scop de confirmare.

 (b) documentului returnat

 2. Proba certificată a încheierii regimului este anexată la prezentul aviz de cercetare.

 3. Taxele au fost colectate.

 4. Cercetările sunt în desfăşurare, iar proba încheierii regimului va fi returnată în cel mai scurt timp.

 5. Transportul a fost prezentat aici fără documentele corespunzătoare.

 6. Documentele au fost prezentate aici fără transport.



 7. Transportul şi documentele corespunzătoare nu au fost prezentate aici

 (a) nu pot fi obţinute informaţii despre sosirea acestora.

 (b) TC20 este transmis la biroul de destinaţie real ________________________________ (nume şi ţară)

 (c) TC20 este transmis ultimului birou prevăzut în declaraţia de tranzit, conform menţiunii din caseta I 
poziţia D.

Locul şi data: Semnătura: Ştampila:

V. SE COMPLETEAZĂ DE CĂTRE ULTIMUL BIROU DE TRANZIT PREVĂZUT ÎN DECLARAŢIA DE TRANZIT

 1. Un aviz de tranzit a fost înregistrat aici la |__|__|____|
                                                                Z   L     A

 2. Mi-a fost transmis un aviz de tranzit de către biroul real de tranzit
_______________________________ (denumirea) înregistrat la |__|__|____|
                                                                                              Z   L     A

 3. Nu a fost înregistrat niciun aviz de tranzit. TC20 se transmite biroului de tranzit precedent.

Locul şi data: Semnătura: Ştampila:

VI. SE COMPLETEAZĂ DE CĂTRE BIROUL DE TRANZIT ANTERIOR PREVĂZUT ÎN DECLARAŢIA  DE TRANZIT

 1. Un aviz de tranzit a fost înregistrat aici la |__|__|____|
                                                                     Z   L     A

 2. Mi-a fost transmis un aviz de tranzit de către biroul real de tranzit
_______________________________ (denumirea) înregistrat la |__|__|____|
                                                                                              Z   L     A

 3. Nu a fost înregistrat niciun aviz de tranzit. TC20 se transmite biroului de tranzit precedent.

Locul şi data: Semnătura: Ştampila:

VII. SE COMPLETEAZĂ DE CĂTRE BIROUL DE TRANZIT ANTERIOR PREVĂZUT ÎN  DECLARAŢIA DE 
TRANZIT

 1. Un aviz de tranzit a fost înregistrat aici la |__|__|____|
                                                                     Z   L     A

 2. Mi-a fost transmis un aviz de tranzit de către biroul real de tranzit
_______________________________ (denumirea) înregistrat la |__|__|____|
                                                                                              Z   L     A

 3. Nu a fost înregistrat niciun aviz de tranzit. TC20 se transmite biroului de tranzit precedent.

Locul şi data: Semnătura: Ştampila:

VIII. SE COMPLETEAZĂ DE CĂTRE BIROUL DE TRANZIT ANTERIOR PREVĂZUT ÎN  DECLARAŢIA DE 
TRANZIT

 1. Un aviz de tranzit a fost înregistrat aici la |__|__|____|
                                                                     Z   L     A

 2. Mi-a fost transmis un aviz de tranzit de către biroul real de tranzit
_______________________________ (denumirea) înregistrat la |__|__|____|
                                                                                              Z   L     A

 3. Nu a fost înregistrat niciun aviz de tranzit. TC20 se transmite biroului de tranzit precedent.

Locul şi data: Semnătura: Ştampila:



TC20 - Aviz de cercetare - Note explicative

1. Informaţiile şi răspunsurile se indică prin marcarea cu o cruce a casetei prevăzute în acest scop.
2. Avizul de cercetare este utilizat pentru orice regim de tranzit, simplificat sau nu, în baza căruia

trebuie furnizate autorităţii competente din ţara de plecare probe cu privire la încheierea regimului.
3. În caseta I poziţia A, autoritatea competentă solicitantă indică referinţa declaraţiei de tranzit (DAU

sau documentul de transport cu rol de declaraţie) în legătură cu care nu dispune de dovezi privind încheierea
regimului. Se va anexa o copie a declaraţiei.

4. În caseta I poziţia E se indică mijlocul de transport, dacă în declaraţie au fost solicitate informaţii cu
privire la  acesta sau, în caz contrar,  dacă este cunoscut de către autoritatea competentă (în special  prin
intermediul titularului regimului).

5. În caseta I poziţia F, în funcţie de informaţiile deţinute, autoritatea competentă solicitantă indică
destinatarii,  agreaţi  sau nu, care au fost  eventual  declaraţi  la  completarea declaraţiei  sau,  în  alte cazuri,
destinatarii presupuşi care ar fi putut să primească mărfurile.

6. În caseta I poziţia G pct. 3 se indică destinatarii reali, astfel cum au fost identificaţi de către titularul
regimului.

7. În caseta II poziţia 3, autoritatea competentă solicitată cere transmiterea documentelor de transport
când acestea nu au rol de declaraţie de tranzit (în caz contrar, acestea sunt indicate în caseta I poziţia A).

8.  În  caseta  IV,  autoritatea  competentă  solicitată  informează  autoritatea  competentă  din  ţara  de
plecare în privinţa rezultatului cercetărilor a căror responsabilitate nu revine acestui birou.

9. În caseta IV poziţia 1, autoritatea competentă solicitată bifează căsuţa (a) dacă returnează o copie
vizată şi ştampilată a exemplarului nr. 1, astfel cum a fost primită de la autoritatea competentă solicitantă. În
alte cazuri (copie a exemplarului nr. 4 sau copie a unui alt document - de exemplu, lista lunară a procedurii
aeriene/maritime nivelul  1  -  care confirmă încheierea procedurii),  se bifează căsuţa (b).  Dacă autoritatea
solicitată urmează să transmită TC20, aceasta bifează căsuţa corespunzătoare de la poziţia 7 şi  introduce
detaliile, dacă este necesar. Aceasta informează autoritatea competentă din ţara de plecare prin intermediul
unei copii  a avizului de cercetare. În cazul în care nu găseşte un aviz de tranzit,  fiecare birou de tranzit
urmează aceeaşi procedură.

Pentru fiecare declaraţie de tranzit se foloseşte câte un singur formular TC20.


