pentru produsele încadrate la codurile NC 0703 20 00 şi ex
0712 90 90, care NU se importă în cadrul contingentelor
tarifare.
Pentru licenţele de import tip “B” cererile se depun în orice zi
lucrătoare a săptămânii numai pe lângă autorităţile statului
membru în care îşi au sediul şi sunt înregistraţi pentru plata
TVA-ului.
Garanţia necesară eliberării unei licenţe de import poate fi
constituită:
- sub formă de depozit în numerar;
- sub formă de scrisoare de garanţie bancară.
Dacă garanţia pentru o licenţă este de 100 de euro sau mai
puţin sau dacă licenţa este întocmită în numele unei agenţii
de intervenţie, nu se solicită constituirea garanţiei.
● Garanţia depusă în vederea obţinerii unei licenţe de
import usturoi tip “B”este de 50 Euro/t, conform Art.13 alin.
(2) din Reg. (CE) nr. 341/2007 cu modificările ulterioare,
coroborat cu Reg. (CE) nr.376/2008 cu modificările şi
completările ulterioare, Anexa II, pct G.
Garanţia trebuie să fie la dispoziţia APIA pentru un interval
de timp însumând perioada de valabilitate a licenţei, perioada de prezentare a dovezilor de efectuare a obligaţiilor
precum şi perioada necesară desfăşurării procedurii de
executare, în cazul neîndeplinirii obligaţiei ce decurge din
licenţa. Perioada necesară desfăşurării procedurii de
executare este de maxim 3 luni.
● Perioada de valabilitate a licenţei este de 3 (trei) luni de la
data eliberării.
● Titularul va returna licenţa de import utilizată în termen de
2 (doua) luni de la data expirării perioadei de valabilitate a
acesteia. In cazul în care acest termen este depăşit,
garanţia depusă se reduce conform art. 34, alin.7, lit. a din
Regulamentul (CE) nr. 376/2008 cu modificările şi
completările ulterioare.
● Toleranta aplicabila cantitatii pentru care s-a eliberat
licenta de import este ±5%.
● Drepturile conferite de licenţele pentru usturoi nu sunt
transferabile (art.6 alin.(4) din Reg.(CE) nr. 341/2007 cu
modificările ulterioare).
Produsele importate care pot fi luate în considerare la
determinarea calităţii de importator tradiţional sau nou se
regăsesc în ANEXA I (Partea IX: Fructe şi legume) a Reg.
(CE) nr. 1308/2013:
● cod NC 0702 00 00 - tomate, în stare proaspătă sau
refrigerată.
● cod NC 0703 - ceapă, ceapă eşalotă, usturoi, praz şi alte
legume aliacee, în stare proaspătă sau refrigerată.
● cod NC 0704 - varză, conopidă, gulii, varză furajeră şi alte
produse comestibile similare din genul Brassica, în stare

proaspătă sau refrigerată.
● cod NC 0705 - salată (Latuca sativa) şi cicoare (Chicorium
spp.), în stare proaspătă sau refrigerată.
● cod NC 0706 - morcovi, napi, sfeclă roşie de salată,
barba caprei, ţelină de rădăcină, ridichi şi rădăcinoase
comestibile similare, în stare proaspătă sau refrigerată.
● cod NC 0707 00 - castraveţi şi cornişon în stare proaspătă
sau refrigerată.
● cod NC 0708 - legume păstăi, curăţate sau nu de păstăi,
în stare proaspătă sau refrigerată.
● ex 0709 - alte legume, în stare proaspătă sau refrigerată,
cu excepţia legumelor de la subpoziţiile 0709 60 91, 0709
60 95, 0709 60 99, 0709 92 10, 0709 92 90 şi 0709 99 60.
● ex 0802 - alte fructe cu coajă, proaspete sau uscate, chiar
decojite sau fără pieliţă, cu excepţia nucilor de arec (sau
betel) şi de cola de la subpoziţia 0802 70 00, 0802 80 00.
● cod NC 0803 10 10 - banane proaspete din soiul Musa
Paradisiaca.
● cod NC ex 0803 10 90 - banane uscate, din soiul Musa
Paradisiaca.
● cod NC 0804 20 10 - smochine proaspete.
● cod NC 0804 30 00 - ananas.
● cod NC 0804 40 00 - avocado.
● cod NC 0804 50 00 - guava, mango şi mangustan.
● cod NC 0805 - citrice, proaspete sau uscate.
● cod NC 0806 10 10 - struguri de masă proaspeţi.
● cod NC 0807 - pepeni (inclusiv pepeni verzi) şi papaya,
proaspeţi.
● cod NC 0808 - mere, pere şi gutui, proaspete.
● cod NC 0809 - caise, cireşe, piersici (inclusiv piersici fără
puf şi nectarine), prune şi porumbe, proaspete.
● cod NC 0810 - alte fructe, proaspete.
● cod NC 0813 50 31, 0813 50 39 - amestecuri constituite
numai din fructele cu coajă de la poziţiile 0801 şi 0802.
● 0910 20 - şofran.
● cod NC ex 0910 99 - cimbru, proaspăt sau refrigerat.
● ex 1211 90 86 - busuioc, melisă, mentă, origanum vulgare
(măghiran), rozmarin, salvie, în stare proaspătă sau
refrigerată.
● cod NC 1212 92 00 - roşcove (carubi).
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Regulamentul sectorial aplicat este R(CE) nr. 341/2007
cu modificările şi completările ulterioare.
În cadrul contingentelor tarifare se emit licenţe de import
usturoi denumite licenţe tip A pentru produsul încadrat la
codul NC 0703 20 00.
Perioada de aplicare a contingentului tarifar de import este
perioada de un an cuprinsă între 1 iunie 2016 şi 31 mai
2017.
Taxa vamală ad valorem aplicabilă usturoiului importat în
cadrul contingentelor precizate în Anexa I la Regulamentul
(CE) nr. 341/2007, este de 9,6 %.
1. PERIOADA DE DEPUNERE A CERERILOR PENTRU
LICENŢE IMPORT USTUROI - TIP “A”
Cererile pentru licenţe „A” se depun numai în primele 7
zile calendaristice din:
- aprilie 2016 pentru prima subperioadă (iunie 2016 - August
2016)
- iulie 2016 pentru a 2-a subperioada (septembrie 2016 noiembrie 2016).

- octombrie 2016 pentru a 3-a subperioada (decembrie 2016
- februarie 2017)
- ianuarie 2017 pentru a 4-a subperioada (martie 2017 - mai
2017).
Cererile depuse la APIA în afara perioadelor prevăzute în
acest sens se resping.
2. DOVADA CONSTITUIRII GARANŢIEI
Garanţia necesară eliberării unei licenţe de import poate fi
constituită:
- sub formă de depozit în numerar;
- sub formă de scrisoare de garanţie bancară.
Dacă garanţia pentru o licenţă este de 100 de euro sau mai
puţin sau dacă licenţa este întocmită în numele unei agenţii
de intervenţie, nu se solicită constituirea garanţiei.
Garanţia depusă în vederea obţinerii unei licenţe de import
usturoi in cadrul contingentelor tarifare este de 60 Euro/t,
conform art. 6 alin. (2) din Reg. (CE) nr. 341/2007 cu modificările ulterioare.
Garanţia trebuie să fie la dispoziţia APIA pentru un interval
de timp însumând perioada de valabilitate a licenţei,
perioada de prezentare a dovezilor de efectuare a
obligaţiilor precum şi perioada necesară desfaşurării
procedurii de executare, în cazul neîndeplinirii obligaţiei ce
decurge din licenţa. Perioada necesară desfăşurării
procedurii de executare este de maxim 3 luni.
În funcţie de data depunerii cererilor de licenţe, termenele de
valabilitate ale garanţiilor constituite la dispoziţia APIA
trebuie sa fie astfel:
- pentru prima subperioadă (iunie - august 2016) până la
data 15.01.2017;
- pentru a doua subperioada (septembrie- noiembrie 2016)
până la data de 14.04.2017;
- pentru a treia subperioada (decembrie 2016 - februarie
2017) până la data de 14.07.2017;
- pentru a patra subperioadă (martie - mai 2017) până la
data de 15.10.2017.

- pot face proba că au importat în Uniunea Europeană cel
puţin 50 de tone de fructe şi legume menţionate la articolul 1
alineatul (1) litera (i) din Reg. (CE) nr. 1234/2007 (Anexa I
Partea IX: Fructe şi legume) sau au exportat în ţări terţe cel
puţin 50 de tone de usturoi în cursul ultimei perioade
încheiate de aplicare a contingentului tarifar de import care
a precedat depunerea cererii.
Cantitatea minimă de 50 tone fructe şi legume importată
poate fi reprezentată de importuri în cadrul contingentelor
tarifare şi de importuri cu plata taxelor vamale stabilite în
Tariful Vamal Comun.
Această dovadă se face prin prezentarea declaraţiilor
vamale atât în original (se returnează operatorului economic) cât şi în copie (copiile certificate pentru conformitate cu
originalul, data certificării, semnătura şi numele în clar al
solicitantului, ştampila solicitantului, după confruntarea cu
originalul se păstrează la APIA).
Cantitatea totală pentru care un importator tradiţional
depune cereri de licenţe “A” nu poate fi mai mare, în cursul
unei perioade de aplicare a contingentului tarifar de import,
decât cantitatea de referinţă a importatorului.
Cantitatea de referinţă este media cantităţilor de usturoi
efectiv importate în ultimii trei ani calendaristici care au precedat perioada de aplicare a contingentului tarifar de import.
Exemplu de calcul privind determinarea cantităţii de
referinţă pentru perioada contingentară de import
01 iunie 2016 - 31 mai 2017:
an calendaristic: 2012 - cantitate: 60 tone
an calendaristic: 2013 - cantitate: 40 tone
an calendaristic: 2014 - cantitate: 20 tone
cantitatea de referinţă: 40 tone

3. CERTIFICAT ELIBERAT DE DIRECŢIA GENERALĂ A
FINANŢELOR PUBLICE PRIVIND DOVADA PLĂŢII TVA
ÎN ROMÂNIA.

Pe parcursul perioadei contingentare, importatorul tradiţional poate solicita şi depune cereri pentru origini diferite
ale contingentelor [exemplu: dacă în prima subperioadă
operatorul a solicitat cerere pentru origine China, în
subperioada 2, 3 sau 4 poate solicita licenţe pentru origine
"Alte ţări terţe" sau "Argentina" (pentru această origine
cererea este valabilă doar pentru subperioada 3 şi 4)] cu
condiţia de a nu depăşi cantitatea de referinţă.

4. DOVADA CALIFICĂRII SOLICITANTULUI CA IMPORTATOR TRADIŢIONAL SAU CA IMPORTATOR NOU
Importatori tradiţionali înseamnă importatorii care:
- pot face proba că au obţinut şi au utilizat licenţe de import
pentru usturoi, licenţe de tip „A”, în conf. cu Reg. (CE) nr.
341/2007 în fiecare dintre cele trei perioade precedente
încheiate de aplicare a contingentului tarifar de import, şi

Noi importatori înseamnă importatorii care au importat în
Uniunea Europeană cel puţin 50 de tone de fructe şi legume
menţionate la articolul 1 alineatul (1) litera (i) din Reg. (CE)
nr.1234/2007 (Anexa I Partea IX: Fructe şi legume) sau au
exportat în ţări terţe cel puţin 50 de tone de usturoi în fiecare
din ultimii 2 ani calendaristici care au precedat momentul
depunerii cererii.

Această dovadă se face prin prezentarea declaraţiilor
vamale atât în original (se returnează operatorului
economic) cât şi în copie (copiile certificate pentru
conformitate cu originalul, data certificării, semnătura şi
numele în clar al solicitantului, ştampila solicitantului, după
confruntarea cu originalul se păstrează la APIA).
Cantitatea totală pentru care un importator nou depune
cereri de licenţe “A” nu poate fi mai mare, în cursul unei
subperioade, decât 10% din cantitatea totală menţionată în
anexa I (Reg. (CE) nr. 341/2007) pentru respectiva subperioadă şi respectiva origine.
Cererile care nu respectă această cerinţă sunt respinse.
Pe parcursul perioadei contingentare, importatorul nou
poate solicita şi depune cereri pentru origini diferite ale
contingentelor [exemplu: dacă în prima subperioadă
operatorul a solicitat cerere pentru origine China, în
subperioada 2, 3 sau 4 poate solicita cerere pentru origine
Alte ţări terţe sau Argentina (pentru această origine cererea
este valabilă doar pentru subperioada 3 şi 4) ].
Nici o cerere de licenţă import usturoi nu se poate depune
pentru o anumită subperioadă şi pentru o anumită origine în
cazul în care nici o cantitate nu este prevăzută în Anexa I a
Reg. (CE) nr. 341/2007 pentru respectiva perioadă şi
respectiva origine.
5. INFORMAŢII
● În momentul depunerii primei cereri de licenţă de import
pentru o anumită perioadă de aplicare a contingentului
tarifar trebuiesc îndeplinite cerinţele menţionate la tipul de
importator;
● Atât pentru importatorii tradiţionali cât şi pentru
importatorii noi licenţele sunt valabile numai pentru
subperioada pentru care au fost eliberate;
● Licenţele ,,A” se eliberează începând din data de 23 a lunii
în care au fost depuse cererile şi nu mai târziu de sfârşitul
lunii respective;
● Titularul va returna licenţa de import utilizată în termen de
45 de zile de la data expirării perioadei de valabilitate a
acesteia. În cazul în care acest termen este depăşit,
garanţia depusă se reduce conform Art.32, alin.10, lit. a din
Reg. (CE) nr. 376/2008 cu modif. şi compl. ulterioare;
● Toleranţa aplicabilă cantităţii pentru care s-a eliberat
licenţa de import este 0%;
● Drepturile conferite de licenţele pentru usturoi nu sunt
transferabile (art.6 alin.(4) din Reg. (CE) nr. 341/2007 cu
modificările ulterioare).
6. LICENŢELE DE IMPORT DE TIP “B”
Se emit licenţe de import usturoi denumite licenţe tip B

