
CERTIFICAT DE CIRCULATIE A MĂRFURILOR 
з 

ig .· ; з 
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J 
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1 Exportator (denumire, adresa completă, ţara) 

3 Destinatar (denumire, adresa completă, ţara) 
(menţiune facultativă) 

EUR. 1 Nr. O 0005001 
Consultaţi notele de pe verso "mainte de a completa 

formularul 

Certificat utilizatili schimburile preferenţiale dintre 

Ш 'i 

(indicaţi ţările, grupul de ţări sau teritoriile implicate) 

4 Ţara, grupul de ţări sau 
teritoriul ale cănii produse 
sunt considerate originare 

5 Ţara, grupul de ţâri 
sau teritoriul de destinaţie 

Informaţii privind transportul (menţiune facultativă) 7 Observaţii 

W: 

ЧЩ 
S 

(I) Pentiti 
mărfurile 
ncanlbalate 
indicau 
numărul 
articolelor 
sau 
menţionaţi 
"în vrac" 

Numărul de ordine; marca, numerotarea şi natura coletelor (1); 
denumirea mărfurilor 

Greutate 
brută (kg)sau 
alte unităţi de 
măsură (mc, I 
etc.) 

10 Facturi 
- (menţiune 

facultativă) 

(2) Seva 
comp Ic ta 
numai daca 
regulile 
naţionale ale 
ţarii sau 
teritoriului 
de export o 
impun 

11 VIZA VĂMII 

Declaraţie certificată conformă 

Document de export (2) 

Model 

din 

unitatea vamală 

Ţara sau teritoriul 

de eliberare -

Locul 

Ştampila 

data 

Semnătura 

12 DECLARAŢIA EXPORTATORULUI 

Subsemnatul declar că mărfurile 
declarate mai sus îndeplinesc condiţiile 
cerute pentru obţinerea prezentului 
certificat 

Locul data Γ / 

Semnătura 

Tipărit la Tipografia Seiado Com SRL Bråila, Str. Mioriţei 59, contract nr. 31700/2011 



13 CERERE DE CONTROL, a se expedia la 

Controlul autenticităţii şi legalităţii prezentului certificat este solicitat. 

Locul data / / 

Ştampila 

Semnătura 

14 REZULTATUL CON TROLLILI'! 

Controlul efectuat a permis să se constate că prezentul certificat ( 1 ): 

a fost într-adevăr eliberat de unitatea vamală şi menţiunile 
pe care le conţine sunt exacte 

nu îndeplineşte condiţiile dc autenticitate şi legalitate 
cerute (a se vedea observaţiile anexate) 

Locul data 

Ştampila 

Semnătura 

11 ) Marcaţi cu X menţiunea corespunzătoare 

NOTJ; 

1. C 'ert ij км! nu livhiiie să conluia nia ştersături, nici adăugiri 
livelli iial iile modificări uduse I rebine sã fie efectúale prin tăierea cu o linie a dalelor e rullale adăugând, după caz, pe cele dorile. I ince modifican astfel operátů iivhuie 
să fie aprobată dc cel care a întocmit certificai ul şi vizată de ainoriláliíe vamale din lara sau teritorini de eliberare. 

2. Denumirea mărfurilor indicale ili certificai l rebuie înscrise succesiv, fără spa¡n între rânduri įi fiecare denumire trebuie să Jie precedată de un număr de ordine 
¡medial sub ultima denumire ι rebine I rasată o Hme orizontală. Spatiile neutilizate trebuie sājie barate, astfel încât orice adăugare ulterioară să fie imposibilă. 

3. Mărfurile suni înscrise sub ilei iu aurea lor comercială cu precizări suficiente, pentru u permite identificarea lor 



(Π Pentru 
mărfurile 
nenmbalate 
indicali 
numărul 
articolelor, 
sau % 
menţionau 
"în vrac" 

QßfeRERE PENTRU CERTIFICAT DE CIRCULATIE A MĂRFURILOR 
Exportator (denumire, adresa completă, ţara) 

Destinatar (denumire, adresa completă, ţara) 
(menţiune facultativă) 

EUR. 1 Nr. O 11 
Consultati notele de pe verso înainte de a completa 

formularul 

Certificat utilizat în schimburile preferenţiale dintre 

(indicaţi ţările, grupul de ţări sau teritoriile implicate) 

4 Ţara, grupul de ţări sau 
teritoriul ale cărui produse 
sunt considerate originare 

5 Ţara, grupul de ţări 
sau teritoriul de destinaţie 

6 Informaţii privind transportul (menţiune facultativă) 7 Observaţii 

Numărul de ordine; marca, numerotarea şi natura coletelor ( l ); 
denumirea mărfurilor 

V 
Greutate 
brută (kg) sau 
alte unităţi de 
măsură (mc, I 
etc.) 

IO Facturi 
(menţiune 
facultativă) 



DECLARAŢIA EXPORTATORULUI 

Subsemnatul, exportatorul mărfurilor denumite pe verso 

DECLAR că aceste mărfuri îndeplinesc condiţiile cerute pentru obţinerea certificatului anexat: 

PRECIZEZ împrejurările care au permis acestor mărfuri să îndeplinească aceste condiţii: 

PREZINT următoarele documente justificative (1) 

MĂ ANGAJEZ să prezint la cererea autorităţilor competente orice justificări suplimentare pe care acestea le-ar considera 
necesare în vederea eliberării certificatului anexat şi să accept dacă este cazul orice control efectuat de 
respectivele autorităţi asupra situaţiei mele contabile şi condiţiilor de fabricare a mărfurilor mai sus vizate. 

SOLICIT eliberarea certificatului anexat pentru aceste mărfuri 

Locul data / / 

Semnătura 

( 1) De exemplu: documente de import, certificate de circulaţie, facturi, declaraţia fabricantului etc.. referitoare la mărfurile folosite sau 
reexportate ca atare 


