
Documente     nece  s  a  r  e         întocmi  r  ii     f  o  r  malitătilor         vamale     pent  r  u     coletele         t  r  imi  s  e   
din     tă  r  ile     non     U.  E  .  

a) f      ac  t  ura         e  x  t      ernă   Aceasta trebuie să aibă mentionate următoarele:
- continutul coletului/coletelor în mod detaliat
- specifiacatia ,, Valoare numai pentru vamă , fără valoare comercială,  

mostre, doar   în scopul testării,,
- conditia de livrare ,, DDP delivery,, (conform Incoterms 2010)

b)  cert  i  f      icat         f      i  t      o  s  ani  t      ar   Certificatul fitosanitar va fi conform standardelor. 
Acesta va fi conform Ordonantei Guvernului nr. 136/2000 .
Un exemplu pentru modul de completare al pct.11 din certificatul 
fitosanitar se gaseste la adresa:

http://ec.europa.eu/food/plant/plant_health_biosafety/trade_non_eu/docs/de
clarations_phyto_certificates_en.pdf

c)  li  s  t      ă     de     a      m  balare         (  pa  c      k  ing         li  s  t      )   pentru factura nr. .....   cu descrierea 
detaliată ( denumirea speciei, denumire soi, cantitate)
d)  cert  i  f      icat         de     con  f      or  m  i  t      a  t      e   (declaratie privind conformitatea continutului 
din factură cu standardele europene si  sunt destinate numai scopurilor civile).
- mărfurile sunt ambalate adecvat si nu sunt periculoase pentru mediu si 
persoane;
- cotinutul pachetului mentionat în factură este destinat scopurilor civile;
-  esantioanele de sământă nu sunt destinate pentru uz militar, nuclear, chimic 
sau biologic;
- esantioanele de sământă nu contin OMG
Declaratia se face pe propria răspundere si certificatul este semnat de către 
expeditor.

Ob  s  e  r  vatii  
Transmitera esantioanelor de sământă  ale aplicantilor din tările extracomunitare 
se va  face către reprezentantii acestora în România.
Când nu au reprezentanti în România, acestia vor livra sământa direct către 
ISTIS. În acest caz, aplicantii vor suporta toate cheltuielile aferente livrării. 
Cheltuielile aferente transportului ce nu pot fi suportate în mod direct vor fi 
refacturate de ISTIS  către aplicant(mentinător).

În momentul expedierii aplicantul (mentinătorul) va înstiinta prin fax si/sau 
e-mail ISTIS, trimitând prin mijloacele mentionate copii ale documentelor 
aferente trimiterii. Acestea sunt necesare obtinerii în timp util a ,,avizului de 
import”.
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