Garanţia trebuie să fie la dispoziţia APIA nu mai târziu
de orele 14 din ziua în care se depune cererea pentru
eliberarea unei licenţe.
Garanţia poate fi constituită prin virament bancar în
contul APIA sau prin scrisoare de garanţie bancară, al
cărei model se găseşte pe site-ul APIA:
http://www.apia.org.ro .
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 licenţă.
- documente suplimentare necesar a fi prezentate
APIA odată cu cererea de licenţă, conform
regulamentelor europene specifice, după caz, care se
referă la: originea comunitară a produselor, furnizarea
de informaţii suplimentare (ex. autorizaţii sanitar veterinare, autorizarea Agenției Naționale Sanitare
Veterinare și pentru Sănătatea Alimentației ANSVSA
pentru comerţ intracomunitar; documente pentru a
dovedi realizarea unor activităţi de comerţ cu produse
din sectorul vizat timp de cel puţin 12 sau 24 luni
anterioare depunerii cererii de licenţă, etc).
Regulamentele europene cu caracter general
aplicabile schimburilor comerciale cu ţări terţe sub
licenţe eliberate de APIA sunt:
- Reg. (UE) nr. 1308/2013 de instituire a unei
organizări comune a piețelor produselor agricole și de
abrogare a regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE)
nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007

ale Consiliului, cu modificările şi completările
ulterioare;
- Reg.(CE) nr. 376/2008 de stabilire a normelor
comune de aplicare a sistemului de licenţe de import şi
export şi de certificate de fixare în avans pentru
produsele agricole, cu modificările şi completările
ulterioare;
- Reg. delegat (UE) nr. 907/2014 de completare a Reg.
(UE) 1306/2013 al Parlamentului European si al
Consiliului în ceea ce priveste agentiile de plăți și alte
organisme, gestiune financiară, verificarea și
închiderea conturilor, garanțiile și utilizarea monedei
euro cu modificările şi completările ulterioare;
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- Reg. de punere în aplicare (UE) nr. 908/2014 de
stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE)
nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al
Consiliului în ceea ce privește agențiile de plăți și alte
organisme, gestiunea financiară, verificarea
conturilor, normele referitoare la controale, valorile
mobiliare și transparența, cu modificările şi
completările ulterioare;
- Reg. (CE) nr. 1301/2006, de stabilire a normelor
comune pentru administrarea contingentelor tarifare
de import pentru produsele agricole gestionate printrun sistem de licențe de import, cu modificările şi
completările ulterioare;
- Reg. (CE) nr. 1182/1971 privind stabilirea regulilor
care se aplică termenelor, datelor și expirării
termenelor;
- Reg. (CE) nr. 792/2009 de stabilire a normelor
detaliate pentru comunicarea Comisiei de către
statele membre a informațiilor și documentelor cu
privire la implementarea organizării comune a
piețelor, la sistemul de plăți directe, la promovarea
produselor agricole și la regimul aplicabil regiunilor
ultraperiferice și insulelor mici din Marea Egee.

O piaţă comunitară unică implică un regim de
schimburi comerciale la frontierele exterioare ale
Uniunii Europene care se bazează pe angajamentele
luate în cadrul negocierilor comerciale multilaterale
din cadrul Rundei Uruguay.
În cadrul OCP în sectoarele cerealelor, orezului,
zahărului, seminţelor, uleiurilor de măsline şi al
măslinelor de masă, al inului şi al cânepei, cărnii de
vită şi mânzat, laptelui şi produselor lactate, cărnii de
porc, cărnii de oaie şi de capră, ouălor şi cărnii de
pasăre, plantelor vii şi alcoolului etilic de origine
agricolă, monitorizarea volumului de schimburi de
produse agricole cu ţări terţe face obiectul sistemelor
obligatorii de licenţe pentru unele produse ale acestor

sectoare, atât pentru import cât şi pentru export.
Comisia Europeană monitorizează fluxurile
comerciale cu produse agricole şi prin intermediul
licenţelor de import şi de export, iar taxele vamale
aplicabile produselor agricole sunt în conformitate cu
acordurile Organizaţiei Mondiale a Comerţului (OMC),
astfel cum figurează în Tariful Vamal Comun.
Pe de altă parte, activitatea operatorilor economici
implicaţi în schimburile comerciale cu produse
agricole cu ţări terţe are un caracter productiv asupra
economiei, reflectat atât în plan financiar prin
veniturile (taxele şi impozitele virate la bugetul de stat /
taxe vamale virate la bugetul Uniunii Europene) pe
care le presupune, cât şi în plan social prin locurile de
muncă pe care le asigură.
Activitatea economică de valorificare prin vânzarea şi
respectiv cumpărarea produselor agricole are un
caracter permanent, comerţul exterior cu astfel de
produse asigurând necesarul de consum pe pieţe
terţe - prin exporturi, precum şi pe piaţa internă - prin
importuri.
Operatorii economici interesaţi de efectuarea
exporturilor către ţările terţe sau importurilor din ţări
terţe Uniunii Europene, pentru care este obligatorie
licenţa de export AGREX, respectiv de import AGRIM,
trebuie să fie înregistraţi în Registul unic de
identificare ţinut de Agenția de Plăți și Intervenție
pentru Agricultură – APIA, conform Ordinului MADR
nr. 22/2011 şi să deţină codul unic generat de Agenţie.
Pentru a obţine Codul Unic de Înregistrare, solicitanţii
trebuie să depună la sediul central APIA formularul de
înscriere în RUI, care este prevăzut în Anexa nr.1*) la
OMADR nr. 22/2011 şi ataşează documentele
menţionate la punctul 37 din acesta.
Pentru informaţii complete în acest sens invităm la
studierea informaţiilor disponibile la adresa de internet
http://www.apia.org.ro/registrul_unic_de_identificare.
htm
Operatorii economici, persoane fizice sau juridice, pot
depune în fiecare zi a săptămânii la APIA sediul
central din B-dul Carol, nr. 17, Sector 2, Bucureşti,
personal, prin poştă sau prin fax la nr. 021.311.44.48,
cereri pentru obţinerea licenţelor conform regula-

mentelor europene specifice fiecărui sector de
produse agricole. În funcţie de codul NC al produsului
care urmează a se exporta/importa din/în Uniunea
Europeană, trebuie avute în vedere prevederile
Regulamentului (CE) nr. 376 /2008 de stabilire a
normelor comune de aplicare a sistemului de licenţe
de import şi de export şi de certificate cu fixare în
avans pentru produsele agricole, cu modificările
ulterioare, inclusiv anexele în care sunt enumerate
produsele pentru care exportul/importul se face sub
licenţă si cantităţile minime pentru care se pot solicita
de cãtre operatorii economici licenţe de export/import
CUM SE POATE OBŢINE LICENŢA DE EXPORT
AGREX SAU LICENŢA DE IMPORT AGRIM?
Licenţa de import sau export constituie autorizare şi
dă naştere unei obligaţii de a importa, respectiv de a
exporta pe baza licenţei, cu excepţia cazurilor de forţă
majoră, în perioada de valabilitate a acesteia,
cantitatea specificată de produse sau mărfuri
menţionate.
Pentru fiecare licenţă este necesar să se constituie, la
dispoziţia APIA, garanţia aferentă cantităţii de produs
pentru care se eliberează licenţa.
Garanţia reprezintă asigurarea că o sumă va fi plătită
sau va fi reţinută de autoritatea competentă dacă
obligaţia de a importa sau de a exporta, după caz, nu
este îndeplinită.
Licenţa de import/export se consideră utilizată în
totalitate în cazul în care 95 % din cantitatea înscrisă
pe aceasta este importată/exportată în perioada de
valabilitate. În cazul în care cantitatea efectiv
importată/exportată nu depăşeşte 5%, se va reţine
toată garanţia.
Obligaţiile care decurg din licenţe nu sunt trasferabile.
Drepturile care decurg din licenţe sunt transferabile de
către titular în perioada lor de valabilitate (cu excepţiile
prevăzute în regulamentele specifice). Cesionarii nu
îşi pot transfera drepturile unui terţ, dar le pot retroceda titularului.

La cerere, se pot elibera extrase din licenţe. Extrasele
din licenţe au aceleaşi efecte legale ca licenţele, în
limitele cantităţii pentru care se eliberează extrasele în
cauză. Toate cheltuielile pe care le presupune constituirea garanţiei sunt în sarcina părţii care constituie
garanţia. Părţii care constituie garanţia sub formă de
depozit în numerar nu i se acordă nici o dobândă.
Dacă în urma unui eveniment considerat de comerciant ca forţă majoră, acesta nu poate să realizeze
obligaţia de import sau export în perioada de
valabilitate a licenţei, poate solicita anularea licenţei în
cauză pentru cantitatea nerealizată si eliberarea
garantiei, în baza dovezilor care justifică intervenirea
cazului de forţă majoră.
Cursul de schimb, folosit în conformitate cu Art. 40 al
Regulamentului Delegat (UE) nr. 907/2014, este
ultimul curs de schimb stabilit de Banca Centrală
Europeană BCE anterior primei zile a lunii în care are
loc faptul generator. Ziua în care se constituie garanţia
determină faptul generator pentru cursul de schimb al
monedei euro.

Dosarul pentru solicitarea unei licenţe de
export sau de import conţine următoarele
documente:
- cererea pentru eliberarea licenţei de export
AGREX sau de import AGRIM (formulare
stabilite prin Regulamentul nr. 376/2008,
Anexa I, care se pot descărca gratuit de
pe site-ul internet al APIA www.apia.org.ro);
- documente care dovedesc constituirea
garanţiei la dispoziţia APIA; garanţia trebuie
constituită în lei, la cursul de schimb
valabil în luna depunerii cererii.
Formula de calcul în lei a garanţiei
aferentă fiecărei cereri de licenţă este:
[(cantitatea x rata garanției) x cursul de schimb].

