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MANUALUL TIR*/

Prezenta publicaţie a fost pregătită de secretariatul Comisiei economice pentru Europa
a Naţiunilor Unite (CEE-ONU), în colaborare cu secretariatul TIR, în conformitate cu
solicitarea Comitetului de gestiune al Convenţiei TIR din 1975 la cea de-a şasea sesiune a sa
din octombrie 1983. Comitetul a hotărât că ar trebuie să publice un Manual TIR cuprinzând
textul Convenţiei TIR din 1975, observaţiile importante privind dispoziţiile speciale, precum
şi alte informaţii utile în atenţia autorităţilor vamale şi a transportatorilor.
Această versiune a Manualului TIR care înlocuieşte versiunea publicată în 2002,
cuprinde trei părţi principale.
Prima parte descrie sistemul de tranzit TIR, domeniul său de aplicare, obiectivele sale
şi funcţionarea sa şi analizează viitoarele evoluţii eventuale. A doua parte cuprinde textul
complet al Convenţiei TIR din 1975 din 19 septembrie 2004. Prezentarea acestei părţi preia
forma Convenţiei TIR din 1975. Totuşi, notele explicative cuprinse în anexa 6 şi din cea de-a
3-a parte a anexei 7 a Convenţiei sunt plasate în continuarea dispoziţiilor la care ele se referă
(cu excepţia schemelor cuprinse în anexa 6). Comentariile sunt de asemenea plasate în
cotninuarea dispoziţiilor Convenţiei la care se referă acestea. Comentariile cuprinse în
Manualul TIR nu au forţă de lege pentru Părţile contractante ale Convenţiei TIR din 1975.
Totuşi, ele sunt importante pentru intrepretarea, armonizarea şi aplicarea Convenţiei întrucât
ele reflectă opinia Comitetului de gestiune al Convenţiei TIR din 1975 şi a Grupului de lucru
pentru probleme vamale care interesează transporturile al Comisiei economice pentru Europa
a Naţiunilor Unite (CEE-ONU), aşa după cum este indicat în legătură cu fiecare comentariu.
A treia parte furnizează informaţii privind aplicarea Convenţiei TIR din 1975, cuprinde textul
rezoluţiilor şi recomandărilor care au fost adoptate referitoare la Convenţia TIR din 1975, dă
exemple de cele mai bune practici şi cuprinde textul unui exemplu de abilitare şi de acord care
trebuie încheiat între autorităţile competente şi asociaţiile naţionale garante, după cum este
stipulat în prima parte a Anexei 9 a Convenţiei TIR din 1975.

_______________________
*/ "TIR" este sigla Transporturilor Rutiere Internaţionale.
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1 SISTEM DE TRANZIT VAMAL TIR

1.1 INTRODUCERE
1.1.1

ORIGINI

O Conferinţă de revizuire, convocată în luna noiembrie 1975 sub auspiciile Comisiei
economice pentru Europa a Naţiunilor Unite (CEE-ONU) a elaborat Convenţia TIR din 1975
care a intrat în vigoare în 1978. Incepând cu această dată această Convenţie nu a încetat să
dovedească că este una dintre convenţiile de transport internaţional cele mai fructuoase şi
constituie de fapt singului sistem de tranzit universale existent. Ansamblul Convenţiei TIR şi
regimul său de tranzit constituie baza numeroaselor sisteme de tranzit regional şi a contribuit
astfel într-o manieră directă şi indirectă la facilitarea transportului internaţional şi a
transportului rutier internaţional în special, şi aceasta nu numai în Europa şi în Orientul
Mijlociu dar de asemenea în alte părţi ale lumii, cum ar fi Africa şi America latină.
In zilele noastre placa TIR albastră şi albă aplicată pe miile de camioane şi
semiremorci care străbat drumurile noastre utilizând sistemul de tranzit vamal TIR este
familiară tuturor călătorilor care circulă pe drumurile europene. Pentru şoferul unui camion,
transportatorul şi expeditorul, această plată este în sine o cheie permiţând un transport
internaţional rapid şi eficient.
Lucrările privind sistemul de tranzit TIR au debutat puţin după al Doilea Război
mondial sub auspiciile Comisiei economie pentru Europa a Naţiunilor Unite (CEE-ONU).
Primul Acord TIR a fost încheiat în 1949 între un număr mic de ţări europene. Succesul
acestui sistem limitat a condus la negocierea Convenţiei TIR adoptată în 1959 de către
Comitetul transporturilor interioare al CEEONU şi a intrat în vigoare în l960. Această primă
Convenţie a fost revizuită în 1975 pentru a ţine cont de învăţăturile trase din funcţionarea
sistemului şi pentru a ţine seama de progresele tehnice, de schimbările survenite în vămi şi de
exigenţele transportului.
Experienţa astfel dobândită în decursul a 10 până la 15 ani de la aplicarea sistemului a
fost utilizată pentru a face sistemul TIR totodată mai eficient, mai puţin comple şi mai sigur
pe plan vamal. Un alt motiv pentru care sistemul TIR original a trebuit să fie modificat a fost
că la începutul anilor şaizeci o nouă tehnică de transport s-a născut: containerul maritim,
urmat puţin mai târziu de containerul de suprafaţă utilizat în transportul feroviar european şi
de casetele mobile, introduse pentru a facilita un transport cale ferată/rutier eficient.
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Aceste noi tehnici de transport combinat sau multimodal au necesitat acceptarea
containerului, în anumite condiţii, atât ca unitate de încărcare prezentând deplina siguranţă pe
plan vamal. Ceea ce înseamnă că regimul TIR cuprindea nu doar transportul rutier dar se
extindea la alte moduri de transport cum ar fi calea ferată, transportul pe căile navigabile şi
chiar transportul maritim, din moment ce o parte cel puţin din operaţiunea totală de transport
trebuie să fie efectueze rutier.
De la intrarea sa în vigoare, Convenţia a anulat şi înlocuit vechea Convenţie din 1959.
Totuşi, vechea Convenţie rămâne în vigoare din diverse motive, unul dintre ele fiind că una
din Părţile contractante la vechea Convenţie (Japonia) nu a aderat încă la noua Convenţie
revizuită din 1975.
1.1.2 DOMENIU DE APLICARE GEOGRAFIC
Convenţia TIR a demonstrat că ea constituia unul din instrumentele internaţionale cele
mai eficiente printre cele care au fost elaborate sub auspiciile Comisiei economice pentru
Europa Naţiunilor Unite (CEE-ONU). Până în prezent, ea numără 65 de Părţi contractante,
inclusiv Comunitatea europeană.Ea acoperă Europa în totalitate, întinzându-se până în Africa
de Nord, precum şi până în Orientul Apropiat şi Mijlociu. Ţările Asiei au fost informate
asupra facilităţilor acestui sistem global de tranzit vamal şi interesul manifestat dovedeşte că
ele ar putea să se alăture complet Convenţiei TIR într-un viitor destul de apropiat. Deja la ora
actuală Statele Unite ale Americii şi Canada sunt Părţi contractante, precum şi Chile şi
Uruguai în America de Sud (vezi secţiunea 3 a Manualului TIR).
Se poate de asemenea evalua succesul regimului TIR prin numărul mare de Carnete
TIR emise şi distribuite în fiecare an. In timp în 1952 puţin peste 3 000 carnete au fost emise,
acest număr a crescut cu regularitate, atingând 100 000 în 1960, apoi 800 000 în 1970. In
cursul anilor 70 şi 80 solicitarea de Carnete TIR a oscilat între aproximativ 500 000 şi
900 000, ceea ce se poate explica printre altele prin aderarea mai mult ţări la Comunitatea
europeană care, pe teritoriul său, aplică sistemul de tranzit comunitar. Astfel Carnetele TIR nu
mai pot fi utilizate pentru operaţiunile de tranzit vamal între ţările Comunităţii.
Urmare extinderii schimburilor comerciale Est-Vest, în special din 1989, şi creşterii
considerabile a transportului internaţional rutier care a urmat, numărul de Carnete TIR emis a
depăşit milionul în 1992 şi atinge în prezent 3,2 milioane (2004), ceea ce reprezintă un
început zilnic de aproape 10 000 transporturi TIR în mai mult de 50 ţări şi mai bine de 50 000
proceduri de trecere a frontierelor pe zi. Numărul de întreprinderi de transport autorizate de
autorităţile vamale naţionale de a utiliza Carnete TIR se ridică la mai mult de 34 000 (pentru
mai multe detalii vezi Secţiunea 1.8 din Manualul TIR).
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Aderarea unui anumit număr de ţări ale Europei centrale la Comunitatea europeană în
2004 poate conduce la o diminuare a numărului de operaţiuni de transport TIR în această pate
a Europei. Totuşi, această situaţie ar putea foarte bine să fie compensată printr-o creştere a
operaţiunilor de transport TIR în şi către ţările din Orientul Mijlociu şi Asia.
De fapt, creşterea considerabilă a utilizării sistemului TIR de tranzit vamal se poate
explica mai ales prin avantajele speciale pe care sistemul TIR le oferă transportatorilor şi
autorităţilor vamale asigurându-le un regim de tranzit vamal simplu, flexibil, avantajor şi
fiabil pentru transportul internaţional de mărfuri peste frontiere.
1.1.3 EVOLUŢIA CONVENŢIEI TIR
Din 1975, Convenţia TIR a fost amendată de douăzeci şi două de ori. Ultimele şi cele
mai importante amendamente la Convenţie care au intrat în vigoare pe 17 februarie 1999 şi 12
mai 2002 sunt rezultatul unui proces vast de revizuire iniţiată de Comitetul transporturilor
interioare al CEE-ONU din ianuarie 1995.
In 1994, urmare dificultăţilor considerabile în aplicarea Convenţiei care decurg din
activităţile crimei internaţionale organizate care utilizează în mod fraudulos facilităţile ofierte
de Convenţie, Părţile contractante respective, secretariatul CEE-ONU şi Uniunea
internaţională a transporturilor rutiere (IRU) au luat un anumit număr de măsuri pe termen
scurt pentru a salvarda sistemul TIR. Aceste măsuri comportau în special punerea în aplicare a
unui sistem EDI (Schimb de Date Electronic) de control internaţional al Carnetelor TIR,
utilizat împreună de autorităţile vamale naţionale, asociaţiile naţionale de transport şi IRU
(SAFETIR). Astăzi, mai mult de 80% din operaţiunile de transport TIR sunt înregistrate întrun fişier central şi analizate de acest sistem.
Totuşi, în scopul stablizării sistemului TIR pe termen lung, modificările mai profunde
din aplicarea sa şi din mecanismele guvernamentale de control şi de cooperare s-au dovedit
necesare. De aceea, în 1995, Grupul de lucru al CEE-ONU cu probleme vamale care
interesează transporturile (WP.30), susţinut de mai multe grupuri ad hoc de experţi, au început
să lucreze la revizuirea fundamentală a sistemului TIR. Obiectivul principal al celui mai
important proces de revizuire care nu a mai fost niciodată întreprins în istoria sistmului TIR
este punerea în aplicare a unui sistem de tranzit vamal stabili, fără ambiguitate, transparent,
modern şi global înfiinţat pe filozofia de bază a procedurii TIR: o succesiune de operaţiuni
naţionale de tranzit vamal legate printr-o serie de informaţii sau un fişier standardizat
(Carnetul TIR) şi la un lanţ internaţional de garanţie.

SISTEMUL DE TRANZIT TIR

-4–

Faza I a procesului de revizuire TIR s–a încheiat cu succes în 1997 şi amendamentul a
intrat în vigoare în toate Părţile contractante pe 17 februarie 1999. Ea a cuprins un acces
controlat la sistemul TIR pentru operatorii de transport, asociaţiile naţionale garante emitente
de Carnete TIR, precum şi organizaţia internaţională responsabilă cu tipărirea şi distrbuirea
centralizată a Carnetelor TIR. Faza I a luat de asemenea în considerare transparenţa
funcţionării sistemului internaţional de garanţie şi a pus în aplicare un organism
interguvernamental de supraveghere, Comisia de control TIR (TIRExB).
O a doua serie de amendamente la Convenţia TIR (Faza II), pregătite de asemenea de
Grupul de lucru al CEE-ONU (WP.30), a intrat în vigoare pe 12 mai 2002. Ele stipulează clar
şi fără echivoc responsabilităţile juridice şi administrative ale autorităţilor vamale,
operatorilor de transport şi al organizaţiei internaţionale care a devenit de asemenea
responsabilă cu organizarea şi funcţionarea eficientă a lanţului internaţional de garanţie.
In anul 2000, lucrările Fazei III a procesului de revizuire TIR au început având drept
obiectiv de a permite inter alia utilizarea mecanismelor modernee de tratare electronică a
datelor din sistemul TIR fără a schimba filozifia sa de bază sau structura sa juridică şi
administrativă nou modernizată.
Odacă cu încheierea procesului de revizuire TIR, regimul TIR va fi în întregime gata
să facă faţă exigenţelor viitoare ale industriilor internaţionale eficiente ale transportului şi
comerţului, precum şi celor ale procedurilor vamale. De altfel, Convenţia TIR revizuită va
permite controlul guvernamental, securitatea şi, dacă este necesar, intervenţia astfel încât să
asigure o procedură de tranzit vamal eficientă indispensabilă transportului şi comerţului
moderne.
1.1.4 OBIECTIVE ŞI AVANTAJE
Sistemele de tranzit vamal sunt concepute pentru a facilita la maximul mişcarea
mărfurilor sub sigiliile vamale din transportul internaţional şi pentru a furniza securitatea şi
garanţiile vamale solicitate. O condiţie prealabilă la buna funcţionare a unui astfel de sistem
este bineînţeles aceea ca formalităţile care trebuie îndeplinite să nu fie nici prea grele pentru
autorităţile vamale, nici prea complexe pentru transportatorii şi agenţii lor. De aceea trebuie
găsit un echilibru între exigenţele autorităţilor vamale pe de o parte şi acelea ale
transportatorilor pe de altă parte.
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In mod tradiţional, atunci când mărfurile traversau teritoriul unuia sau mai multor state
în cursul unui transport internaţional de mărfuri cu un autovehicul rutier, autorităţile vamale
ale fiecărui stat aplicau măsuri de control şi proceduri naţionale. Acestea variau conform
statelor, dar implicau adesea inspecţia încărcăturii la fiecare frontieră naţională şi impunerea
de reglementări naţionale în materie de securitate (garanţie, înscrisuri, cauţiune, depunerea
unor taxe, etc.) pentru a asigura plata drepturilor şi taxelor pentru care mărfurile respective
erau susceptibile în timpul tranzitului fiecărei ţări de tranzit, antrenau cheltuieli şi întârzieri
considerabile şi împiedicau transportul internaţional.
Regimul TIR a fost elaborat pentru a reduce dificultăţile pe care le întâmpinau
transportatorii şi în acelaşi timp, pentru a oferi autorităţilor vamale un sistem internaţional de
control care să se substituie procedurilor naţionale tradiţionale asigurând în acelaşi timp o
protecţie de asemenea eficientă a reţetelor fiecărui stat pe care îl tranzitau mărfurile.
(a) Avantaje pentru administraţiile vamale
In ceea ce priveşte măsurile de control vamal la frontiere, sistemul TIR oferă în mod
evident avanaje pentru administraţiile vamale întrucât el reduce exigenţele normale ale
procedurilor naţionale de tranzit. In acelaşi timp, el suprimă necesitatea – costisitoare de
personal şi de instalaţii - de a trece la o inspecţie efectivă, în ţările de tranzit, cu excepţia
verificării sigiliilor şi stării exterioare a compartimentului încărcăturii sau containerului. El
suprimă de asemenea necesitatea de a prevedea garanţii naţionale şi sisteme naţionale de
documentare.
Alte avantaje decurg din faptul că operaţiunea de tranzit internaţional este acoperită de
un document de tranzit unic, Carnetul TIR, de unde un risc minim pe care informaţiile
inexacte să fie prezentate administraţiilor vamale.
In caz de dubiu, autorităţile vamale au dreptul în orice moment de a inspecta măfurile
sub sigiliu vamal şi, dacă este necesar, de a întrerupe transportul TIR şi/sau de a lua măsuri
necesare în conformitate cu legislaţia naţională. Ţinând seama de dispoziţiile stricte ale
Convenţiei TIR şi de interesul pentru toate autorităţile vamale şi operatorii de transport de a
aplica aceste dispoziţii, astfel de intervenţii ar trebui să rămână excepţionale. Autorităşile
vamale pot astfel să reducă la minimum procedurile administative vamale şi să-şi consacre
resursele lor limitate la măsuri specifice de control bazate pe evaluarea riscurilor şi
informaţiilor confidenţiale.

SISTEMUL DE TRANZIT TIR

-6–

Comisia de control TIR (TIRExB), în calitatea sa de organism interguvernamental,
veghează ca fiecare actor al procedurii TIR să aplice corect dispoziţiile Convenţiei. In caz de
dificultăţi în aplicarea Convenţiei TIR la nivel internaţional, autorităţile vamale pot să se
adreseze la TIRExB pentru a obţine consultanţă şi sprijin. TIRExB este de asemenea la
dispoziţia tuturor Părţilor contractante pentru a coordona şi încuraja schimbul de informaţii
confidenţiale şi alte informaţii.
(b) Avantaje pentru industria de transport
Avantajele Convenţiei TIR pentru comerţ şi transporturi sunt de asemenea evidente.
Mărfurile pot traversa frontierele naţionale cu un minimum de invenţii din partea
administraţiilor vamale. Indepărtând piedicile tradiţionale din calea circulaţiei internaţionale
de mărfuri, sistemul TIR favorizează dezvoltarea comerţului internaţional. Prin reducerea
întârzierilor, el permite realizarea de economii apreciabile privind costurile de transport.
Convenţia TIR permite de asemenea, graţie lanţului internaţional de garanţie, un acces
relativ simplu la garanţiile solicitate care sunt o condiţie sine qua non pentru ca industria de
transport şi de comerţ să beneficieze de facilităţile sistemelor de tranzit vamal.
In fine, prin reducerea obstacolelor la transportul rutier internaţional pe care îl
constituie controalele vamale, sistemul permite exportatorilor şi importatorilor să aleagă mai
uşor forma de transport care răspunde cel mai bine necesităţilor lor.

1.2 PRINCIPII

O scurtă descriere a principiilor regimului de tranzit vamal TIR, aşa după cum este
stipulat în Convenţia TIR din 1975, este făcută în continuare. Ea demonstrează atracţia
exercitată de către sistem, atât asupra transportatorilor cât şi asupra autorităţilor vamale, graţie
simplicităţii şi eficienţei funcţionării sale.
De manieră a se asigura că mărfurile pot călători cu un minimum de intervenţie în
cursul traseului său, oferind un maximum de garanţii administraţiilor vamale din toate ţările
tranzitate, regimul TIR cuprinde cinci condiţii fundamentale care constituie cinci piloni
principali ai sistemului de tranzit vamal TIR (vezi Figura 1):
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(1) Mărfurile trebuie să fie transportate în autovehicule sau containere care să ofere vămii
toate garanţiile de securitate;
(2) Drepturile şi taxele respective trebuie să fie garantate pe toată durata transportului graţie
unei garanţii recunoscute pe plan internaţional;
(3) Mărfurile trebuie să fie însoţite de un document vamal acceptat pe plan internaţional
(Carnetul TIR) deschis în ţara de plecare şi care trebuie să servează de document de control ăn
ţările de plecare, de tranzit şi de destinaţie;
(4) Măsurile de control vamal luate în ţara de plecare trebuie să fie acceptate de toate ţările de
tranzit şi de destinaţie;
(5) Accesul la sistemul TIR pentru:
- asociaţiile naţionale emitente de Carnte TIR şi pentru
- persoanele fizice şi juridice utilizatoare de Carnete TIR, ar trebui să fie autorizate de
autorităţile naţionale competente.
Figura 1 : Principii ale sistemului TIR

SISTEMUL DE TRANZIT TIR

-8–

1.2.1 AGREAREA AUTOVEHICULELOR RUTIERE ŞI A CONTAINERELOR
In ceea ce priveşte garanţia de securitate, Convenţia TIR prevede că toate mărfurile
trebuie să fie transportate în autovehicule rutiere sau containere al căror compartiment
rezervat încărcătuirii este construit astfel încât să nu poată avea acces la interior odată ce ele
au fost sigilate de autorităţile vamale, orice tentativă de infracţiune la această dispoziţie
trebuind să fie uşor dovedită.
In acest scop, Convenţia TIR defineşte normele de construcţie şi procedurile de
agreare şi mărfurile nu pot fi transportate sub acoperirea unui Carnet TIR decât în
compartmentele de încărcare ale autovehiculelor rutiere sau containerelor agreate conform
acestor norme. Dacă containerul sau o unitate de încărcare îndeplineşte exigenţele Convenţiei,
autorităţile naţionale competente abilitate în matiere de aprobare sau de inspecţie eliberează
ceea ce se numeşte un certificat de agreare pentru autovehiculele rutiere sau o placă de
agreare pentru containere. In principiu, aceste certificate vor fi recunoscute în toate Părţile
contractante la Convenţia TIR.
In cazul în care autorităţile naţionale competente abilitate în materie de autorizare sau
de inspecţie ar avea un dubiu în ceea ce priveşte conformitatea noilor construcţii propuse de
fabricanţi cu exigenţele tehnice prevăzute de Convenţia TIR, ele pot solicita, prin intermediul
autorităţilor lor guvernamentale respective, avizul privind acest punct al Comisiei de control
TIR şi al secretariatului TIR, al Comitetului de gestiune TIR sau al Grupului de lucru al CEEONU privind problemele vamale care interesează transporturile (WP.30). Grupul de lucru al
CEE-ONU şi Comitetul de gestiune TIR pot emite un comentariu sau, dacă este vorba de o
nouă construcţie importantă, aplicabilă într-o manieră generală dar neacoperită încă de
Convenţia TIR, să propună, dacă este necesar, un amendament pentru modificarea Convenţiei.
1.2.2 SISTEMUL DE GARANŢIE INTERNAŢIONAL
Sistemul de garanţie internaţional constituie al doilea element de bază al sistemul de
tranzit TIR. Acest sistem a fost conceput pentru a se asigura că taxele şi drepturile vamale
exigibile în cursul operaţiunilor de tranzit să fie acoperite în orice moment de o asociaţie
garantă naţională atunci când transportatorul TIR nu poate fi făcut responsabil.
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Funcţionarea garanţiei sistemului de tranzit TIR este simplă. Fiecare asociaţie
naţională care reprezintă interesele sectorului de transporturi, stabilită într-o ţară şi acceptată
de administraţia vamală a acestei ţări este garantă, garantează în acea ţară drepturile şi taxele
care ar deveni exigibile în caz de neregularitate comisă cu ocazia unui transport sub regim
TIR. Această asociaţie garantă naţională garantează astfel plata drepturilor şi taxelor
transportatorilor naţionali şi străini cu ocazia unui transport efectuat sub Carnet TIR eliberat
chiar de ea sau de o asociaţie a unei alte ţări.
Fiecare ţară dispune astfel pentru toate transporturile TIR efectuate pe teritoriul său de
o garanţie stablită în acest teritoriu. Intotdeauna există, într-un fel oarecare, un partener în ţara
sa căruia autorităţile vamale naţionale pot să se adreseze în caz de neregularitate independent
de faptul că această neregularitate a fost comisă de un operator de transport naţional sau
străin. Sistemul de tranzit TIR poate fi deci considerat ca o succesiune de mişcări de tranzit
naţional care se sprijină pe garanţii internaţionale mai degrabă decât pe garanţii naţionale.
Totuşi, măsurile care guvernează punerea în aplicare a garanţiei sunt bazate pe jurisdicţia
naţională şi sunt în general enunţate printr-un acord între autorităţile vamale naţionale şi
asociaţiile naţionale (un exemple de acord figurează în Secţiunea 6 a Manualului TIR).
Ansambul asociaţiilor naţionale garante constituie un lanţ de garanţie care uneşte toate
ţările TIR. In prezent singurul lanţ de garanţie în funcţiune este administrat de Uniunea
internaţională a transporturilor rutiere (IRU), de la Geneva (Elveţia), care este o organizaţie
neguvernamentală reprezentând interesele transportatorilor rutieri din lumea întreagă. Lanţul
de garanţie este asigurat de mai multe companii mari de asigurare şi supravegheat de Comisia
de control TIR (TIRExB).
In caz de neregularitate, înainte de a se adresa asociaţiei garante, autorităţile vamale
trebuie, în măsura posibilului, să solicite plata de la persoana (persoanele) direct
responsabilă(e). Atunci când garanţie trebuie să fie pusă în jos (în special din cauza
insolvabilităţii persoanei (persoanelor) direct responsabilă(e)), întotdeauna asociaţia garanţă
din ţara în care neregularitatea a fost constatată, este pusă sub acuzare din partea autorităţilor
naţionale ale acestei ţări, ceea ce permite reglarea afacerii în interiorul ţrpii în acord cu
legislaţia naţională. Dar această asociaţie garantă va solicita rambursarea cheltuielilor sale
prin intermediul lanţului internaţional de garanţie.
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Limitele monetare ale garanţiei sunt fixate pentru fiecare ţară separat. Valoarea
maximală care poate fi solicitate de fiecare asociaţie naţională este, pentru moment, limitată la
50 000 dolari SUA per Carnet TIR (200 000 dolar SUA pentru Carnetele TIR «tabac/alcool»).

1.2.3 CARNETUL TIR
Carnetul TIR, document vamal internaţional, constituie structura administrativă a
sistemului TIR şi atestă de asemenea existenţa unei garanţii internaţionale pentru mărfurile
transportate sub acest regim.
Sub supravegherea Comisiei de control TIR (TIRExB), IRU este, pentru moment,
singura organizaţie internaţională autorizată să tipărească şi să elibereze Carnete TIR
asociaţiilor naţionale garante conform condiţiilor stabilite printr-un angajament contractual
aprobat de Comitetul de gestiune TIR. Fiecare asociaţie naţională eliberează la rândul său
Carnete TIR operatorilor de transport din ţara sa, conform condiţiilor stabilite prin declaraţia
de angajament încheiată între fiecare operator de transport şi asociaţie.
Coperta Carnetului TIR şi seria de voleţi şi mătci grupate câte două din interior
reprezintă funcţionarea esenţială a Carnetului TIR din punct de vedere al controalelor
efectuate de autorităţile vamale şi al funcţionării sistemului de garanţie. Fiecare ţară care
efectuează o operaţiune TIR utilizează un set de doi voleţi şi de două mătci.
Prezentarea unui Carnet TIR valabil, purtând numele, ştampilele şi semnăturile
organizaţiei interanţionale şi asociaţiei emitente şi completat corespunzător de către
transportator, constituie în sine o dovadă a existenţei şi valabilităţii garanţiei. Carnetul TIR
rămâne valabil până la încheierea transportului TIR la biroul vamal de destinaţie finală, cu
condiţia ca el să fi fost luat în evidenţă la biroul vamal de plecare în termenul fixat de
asociaţia emitentă.
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1.2.4 RECUNOAŞTEREA INTERNAŢIONALĂ A MĂSURILOR DE CONTROL
VAMAL
Al patrulea element de bază pe care se sprijină sistemul TIR este principiul conform
căruia măsurile de control vamal luate în ţara de plecare ar trebui să fie acceptate de ţările
tranhzitare şi de destinaţie.
O consecinţă a acestui principiu constă în faptul că mărfurile transportate conform
sistemului TIR în compartimente de încărcare sigilate ale autovehiculelor rutiere sau
containerelor nu vor fi, ca regulă generală, verificate de birourile vamale de trecere, ceea ce
constituie unul din principalele avantaje ale sistemului TIR pentru transportator.Bineînţeles
acest lucru nu exclude dreptul autorităţilor vamale de a efectua controale sporadice în cazul în
care ele suspectează neregularităţi, dar este bineînţeles, şi chiar stipulat în Convenţie, că acest
gen de control ar trebui să rămână o măsură excepţională.
Această procedură, foarte atrăgătoare pentru transportator, înseamnă de fapt că acel
control efectuat de biroul vamal de plecare este acceptat de toate celelalte birouri vamale în
cursul operaţiunii de tranzit TIR. De aceea, şi într-o manieră de a justifica încrederea
autorităţilor vamale în funcţionarea eficientă a sistemului TIR, biroul Vămilor de plecare
joacă un rol crucial.
Este în consecinţă esenţial ca inspecţiile vamale la biroul de plecare să fie riguroase şi
complete dat fiind că mecanismul întregului sistem se bazează pe ele. Biroul vamal de plecare
trebuie de asemenea, înainte de aplicarea sigiliilor, să verifice integritatea compartimentelor
de încărcare a autovehiculului rutier sau containerului şi, în cazul compartimentelor de
încărcare sau al containerelor cu prelată, să verifice integritatea prelatelor şi a legăturilor de
închidere întrucât acest material nu este consemnat în certificatul de agreare.
1.2.5 ACCESUL CONTROLAT LA SISTEMUL TIR
Faza I a procesului de revizuire TIR a adus un anumit număr de modificări la
Convenţia TIR, intrate în vigoare în 1999, instaurând noi condiţii şi obigaţii pentru utilizarea
sistemului TIR de către industria de transport. Aceste măsuri au fost introduse pentru a poteja
sistemul împotriva activităţilor frauduloase comise în special de crima organizată la nivel
internaţional.
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Intr-o nouă Anexă 9 la Convenţie care prevede autorizarea dată de autorităţile
naţionale competente (în general autorităţile vamale) asociaţiilor naţionale de a emite Carnete
TIR, un minimum de condiţii şi de exigenţe sunt stipulate pentru o astfel de autorizare (care
poate fi obţinute prin încheierea unui contract scris sau printr-un Decret guvernamental). In
afara condiţiilor comerciale care pot fi solicitate de organizaţia internaţională (adică IRU),
Convenţia revizuită stipulează că numai asociaţiile naţionale pot obţine această autorizare
dacă aceste asociaţii există deja de cel puţin un an, sunt din punct de vedere financiar fiabile,
dispun de un personal experimentat şi că ele nu au comis infracţiuni serioase sau repetate la
reglementările vamale sau la legislaţia fiscală. De altfel, aceste asociaţii trebuie să încheie un
acord scris cu autorităţile competente al ţării în care ele sunt instalate şi trebuie, inter alia, să
facă dovada acoperirii de garanţie pentru toate datoriile pe care ele le-ar putea avea faţă de
autorităţile vamale naţionale (un exemplu de acord de abilitare figurează în Secţiunea 6 a
Manualului TIR).
Noua Anexă 9 a Convenţiei introduce necesitatea pentru autorităţile vamale de a
controla accesul la regimul pentru toţi utilizatorii săi, adică transportatorii. Condiţiile şi
exigenţele minimale stipulate în Convenţie cuprind o situaţie financiară solidă, absenţa
infracţiunilor grave sau repetate la reglementările vamale sau la legislaţia fiscală şi depunerea
unei declaraţii scrise la asociaţia naţională emitentă de Carnete TIR specificând
responsabilităţile transportatorului.
Informaţiile privind toţi transportatorii autorizaţi să utilizeze Carnete TIR sunt
centralizate într-o bancă de date internaţională TIR (ITDB) la Comisia de control TIR
(TIRExB) la Geneva utilizâd un siste de cod de identificare unic (ID). Orice retragere a
abilitării efectuată de autorităţile vamale sau excludere de la sistem conform Articolului 38 al
Convenţiei este de asemenea înregistrată.
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1.3 STRUCTURA ADMINISTRATIVĂ
Convenţia TIR din 1975 este una din convenţiile vamale internaţionale cele mai
moderne. Ea funcţionează în mod eficient şi nu înregistrează decât un minimum de litigii care
decurg din dispoziţiile gagi şi din interpretările diferite.
Mai multe motive explică facilitatea aplicării Convenţiei, una dintre ele fiind interesul
pe care toate Părţile implicate, fie că este vorba de transporatori sau de autorităţile vamale, de
a menţine sistemul operant, întrucât el le permite câştigarea de timp şi bani.
Un alt motiv constă în faputl că autorii Convenţiei TIR au furnizat deja o interpretare a
textului juridic graţie introducerii în Convenţie a notelor explicative. Aceste note explicative,
cuprinse în Anexa 6 a Convenţie, fac parte integrantă din Convenţie. Ele dau lămuriri privind
anumite dispoziţii ale Convenţiei şi anexelor sale şi descriu practicile recomandate pentru
buna funcţionare zilnică a sistemului TIR. Aceste note explicative nu modifică cu nimic
dispoziţiile Convenţiei, dar ele precizează conţinutul şi scopul lor.
Schimbările tehnologice survenite foarte rapid în zilele noastre şi ceea ce era "stare de
fapt" în 1975 în momentul creării Convenţiei nu este în mod necesar valabil astăzi. Acest
lucru se aplică, nu numai tehnicilor vamale, dar de asemenea construcţiei autovehiculelor şi
containerelor precum şi tehnicilor de fraudă. In plus, având în vedere că mărfurile pasibile a fi
fraudate, în special stupefiantele, devin din ce în ce mai scumpe, profiturile fraudorilor cresc
în egală măsură şi antrenează tehnici de fraude din cele în ce mai elaborate. Dat fiind aceste
evoluţii, sistemul TIR şi Convenţia TIR care-i serveşte drept bază juridică, trebuie să fie
permanent actualizate. Această sarcină a fost încredinţată Comitetului de gestiune a
Convenţiei TIR şi Comisiei de control TIR (TIRExB) precum şi Comisiei economice pentru
Europa al Naţiunilor Unite de la Geneva (CEE-ONU).
O schemă a structurii Convenţiei TIR este dată în Figura 2 de mai jos.
Un rezumat al rolului şi responsabilităţilor diferiţilor actori ai regimului TIR este
disponibil mai jos la capitolul 1.9 al Manualului TIR.
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Figura 2 : Structura administrativă a Convenţiei TIR
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1.3.1 COMITETUL DE GESTIUNE TIR

Comitetul de gestiune, care este format din toate Părţile contractante la Convenţie, este
organismul cel mai important al Convenţiei. El se reuneşte în general de două ori pe an,
primăvara şi toamna, sub auspiciile CEE-ONU la Geneva pentru a aproba amendamentele la
Convenţie şi pentru a da tuturor ţărilor, autorităţilor compente şi organizaţiilor internaţionale
implicate ocazia de a face un schimb de vedere privind funcţionarea sistemului. Până în
prezent mai mult de douăzeci de amendamente la Convenţia TIR din 1975 au fost adoptate şi
numeroase rezoluţii, recomandări, precum şi numeroase comentarii au fost adoptate de
Comitet.
1.3.2 COMISIA DE CONTROL TIR (TIREXB)
Comisia de control TIR (TIRExB) a fost creată de părţile contractante la Convenţie în
1999. Obiectivul său este de a promova colaborarea internaţională între autorităţile vamale
privind aplicarea Convenţiei TIR şi de a crea un organism interguvernamental care
supraveghează şi îşi aduce aportul în aplicarea sistemului TIR şi a sistemului de garanţie
internaţional. TIRExB este format din 9 membrii alegi pentru mandate de doi ani cu titlu
personal de guvernele părţilor contractante la Convenţie.
TIRExB este printre altele mandatat pentru a supraveghea tipărirea şi distribuirea
centralizată a Carnetelor TIR, a supraveghea funcţionarea sistemului de garanţie şi de
asigurare internaţională, precum şi pentru a coordna şi favoriza schimbul de informaţii
confidenţiale între autorităţile vamale şi celelalte autorităţi guvernamentale.
Hotărârile TIRExB sunt executate de Secretarul TIR asistat de secretariatul TIR.
Secretarul TIR va fi membru al secretariatului CEE-ONU.
Activităţile TIRExB sunt finanţate, pentru moment, printr-un drept prelevat pe fiecare
Carnet TIR emis.
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1.3.3 GRUPUL DE LUCRU AL CEE-ONU CU PROBLEME VAMALE CARE
INTERESEAZĂ TRANSPORTURILE (WP.30)
Lucrările Comitetului de gestiune TIR sunt susţinute de Grupul de lucru al CEE-ONU
cu probleme vamale care interesează transporturile (WP.30) care ţine două – trei sesiuni pe
an, la Geneva, în general împreună cu sesiune Comitetului de gestiune a Convenţiei TIR.
Participarea la lucrările Grupului de Lucru este deschisă tuturor statelor membre ale
Naţiunilor Unite şi organizaţiilor internaţionale interesate.
Grupul de lucru adoptă de asemenea cu regularitate comentariile privind anumite
dispoziţii ale Convenţiei. Aceste comentarii nu au forţă de lege pentru Părţile contractante la
Convenţie, contrar articolelor şi notelor explicative la Convenţie. Ele sunt totuşi importante în
ceea ce priveşte interpretarea, armonizarea şi aplicarea Convenţiei TIR întrucât ele reflectă
opinia consensuală a Grupului de lucru în cadrul căruia sunt reprezentante majoritatea Părţilor
contractante şi principalii utilizatori ai sistemului TIR (comentariile adoptate de Grupul de
lucru sunt în general supuse Comitetului de gestiune a Convenţiei TIR pentru examinare şi
aprobare).
1.3.4 GRUPUL DE CONTACT TIR
Grupul de contact TIR a fost creat de Grupul de lucru al CEE-ONU privind
problemele vamale care interesează transporturile (WP.30) pentru a servi de mecanism
consultativ pentru guvernele membre ale CEE-ONU, Părţile contractante la Convenţia TIR şi
organizaţiile neguvernamentale respective, în scopul de a putea reacţiona rapid faţă de
problemele care survin în aplicarea sistemului TIR şi de a procura o abordare armonizată pe
plan internaţional a aplicării Convenţiei TIR la nivel naţional.
Grupul de contact TIR raportează direct Grupului de lucru al CEE-ONU cu probleme
vamale care interesează transporturile (WP.30) şi este asistat de secretariatul CEE-ONU.
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1.4 SISTEMUL TIR ÎN ACTIVITATE
Procedurile descirse mai jos demonstrează într-o manieră schematică funcţionarea
practică a sistemului TIR referindu-se în special la procedurile de control vamal (Figura 3).

Figura 3 : Sistemul TIR în activitate
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La biroul vamal de plecare, care este în general locul unde sunt efectuate formalităţile
de export, autorităţile vamale verifică încărcătura, cu ajutorul informaţiilor furnizate de
Carnetul TIR (manifestul mărfurilor) completat de transportator. Ele sigilează compartimentul
încărcăturii, adnotează Carnetul TIR, prelevând un volet (fişa albă) şi completează matca
corespunzătoare.Carnetul TIR este remis transportatorului care începe operaţiunea de
transport. La traversarea frontiere la ieşirea din această ţară la biroul de trecere, vama verifică
sigiliile, prelevează un al doilea volet (fişa verde) a Carnetului TIR şi completează matca
corespunzătoare. Autovehiculul poate ieşi din ţară şi mătcile completate de autorităţile vamale
constituie dovada că operaţiunea TIR din această ţară este încheiată.
Autorităţile vamale vor proceda apoi la încheierea operaţiunii TIR, adică
recunoaşterea de către vămi că operaţiunea TIR a fost corect încheiată urmând procedura
următoare (deşi pot fi utilizate şi alte proceduri, cum ar fi utilizarea de mijloace electronice
sau de birouri centralizate): biroul de trecere la ieşire (adică cel de la frontieră) transmite
voletul detaşat (fişa verde) la biroul de plecare. Acesta compară voletul primit cu voletul
detaşat iniţial. Dacă nu există nici o obiecţie sau nici o rezervă din partea biroului de trecere la
ieşire, operaţiunea TIR poate fi încheiată de către autorităţile vamale.
Dacă voletul detaşat de către biroul de trecere la ieşire comportă rezerve, dacă el nu
parvine la biroul de plecare, sau dacă autorităţile vamale au un alt motiv de a se îngrijora
asupra desfăşurării corecte a operaţiunii TIR, va fi deschisă o anchetă internă. Operatorul de
transport şi asociaţia naţională garantă respective vor fi de asemenea informat că încheierea
operaţiunii TIR a fost certificată cu rezerve, n-a avut loc de tot sau chiar că alte motive au
condus la dubiul privind desfăşurarea corectă a operaţiunii TIR şi explicaţii le vor fi solicitate.
Dacă explicaţiile furnizate nu satisfac autorităţile vamale, ele aplică dispoziţiile Convenţiei
TIR şi ale legislaţiei naţionale pentru a stabili drepturile şi taxele datorate vămii. Atunci când
recuperarea lor de către persoana direct responsabilă se dovedeşte imposibilă, autorităţile
vamale previn asociaţia garantă care va trebui să plătească suma solicitată în termenele fixate
de Convenţie.
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Pentru fiecare ţară traversată, sistemul este analog celui care este aplicat în ţara de
plecare. Biroul vamal de trecere la intrarea de tranzit verifică sigiliile şi prelevează un volet
din Carnetul TIR şi biroul de trecere la ieşire face acelaşi lucru. Cei doi voleţi sunt comparaţi
pentru un ultim control şi operaţiunea TIR poate fi descărcată sau, în caz de neregularitate,
aceşti voleţi sunt supuşi procedurii descrise mai înainte. In ţara de destinaţie, dacă biroul de la
frontieră de intrare este în acelaşi timp birou de destinaţie, acest birou completează Carnetul
TIR, prelevează cei doi voleţi şi ia în evidenţă mărfurile care vor fi transferate sub un alt
regim vamal (antrepozit, vămuire pentru import, etc.). Dacă încărcătura trebuie direcţionată
către un alt birou vamal al aceleaşi ţări, biroul de intrare procedează ca un birou de trecere de
la intrare şi celălalt birou din interiorul ţării devine birou de destinaţie finală.
In mod normal sistemul funcţionează conform descrierii precedente, dar procedurile
administrative naţionale şi dreptul de control al fiecăruia din birourile vamale interesate
rămâne în întregime. Dacă un birou vamal are suspiciuni de fraudă, găseşte sigiliile în stare
proastă, sau îndoieşte asupra autenticităţii unui Carnet TIR, el va controla marfa şi va putea,
dacă este nevoie, întrerupe operaţiunea TIR.
Pentru a asigura un control mai eficient, vama poate prescrie un itinerar de călătorie,
pe care autovehiculele sunt uşor de reperat graţie plăcii TIR cu care trebuie să fie înzestrate.
La fel, călătorie trebuie să se efectueze într-un termen rezonabil. Operatorii de transport care
nu pot respecta termenele stabilite sau itinerariile stabilite din diverse motive (inundaţii,
zăpadă, pană a autovehiculului, etc.) trebuie să poată justifica acest lucru. In cazurile cele mai
grave (ruperea sigiliilor, obligaţia de a transborda marfă pe un alt autovehicul, distrugerea
parţială sau totală a încărcăturii, etc.) operatorul de transport trebuie să solicite încheierea unui
proces verbal tuturor autorităţilor locale disponibile existente în zonă prin utilizarea
«Procesului verbal de constatare» conţinut în Carnetul TIR. Autorităţile vamale pot proceda,
pe baza unui astfel de document la orice anchetă utilă.
Exemple de cele mai bune practici figurează la Secţiunea 5 a Manualului TIR.
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1.5 EVOLUŢIA VIITOARE A SISTEMULUI TIR
1.5.1 APLICAREA MONDIALĂ A SISTEMULUI TIR
Sistemul TIR este încurajat de Naţiunile Unite pentru a fi cât mai accesibil posibil pe
plan modinal tuturor ţărilor care doresc să-l utilizeze. In 1984 Consiliul Economic şi Social al
Naţiunilor Unite (ECOSOC) a adoptat o rezoluţie (1984/79) care recomandă ţărilor din lumea
întreagă să studieze posibilitatea de a accede la Convenţie şi de a introduce sistemul TIR în
ţara lor. In plus, el recomandă organizaţiilor internaţionale, interguvernamentale şi
neguvernamentale, şi în special comisiilor regionale ale Naţiunilor Unite, de a promova
introducerea sistemului TIR drept sistem universal de tranzit vamal.
In conformitate cu Rezoluţia ECOSOC, au fost întreprinse acţiuni pentru a promova
aplicarea Convenţiei TIR în afara celor 64 de Părţi contractante din prezent. Mai multe
seminarii şi ateliere regionale şi subregionale au fost deja organizate în Europa, în Asia şi în
Orientul Mijlociu pentru a familiariza guvernele, industria de comerţ şi a transporturilor cu
facilităţile oferite de Convenţie.
In prezent lucrările sunt în curs în scopul lărgirii domeniului de activitate al sistemului
TIR în Asia şi Orientul Mijlociu. Aceste lucrări sunt întreprinse în special de secretariatele
CEE-ONU şi Comisiile Economice şi Sociale pentru Asia şi Pacific (CESAP-ONU) şi pentru
Asia de Vest (CESAO-ONU) care promovează sistemul TIR drept una din pietrele de temelie
pentru un transport terestru internaţional eficient în Asia şi în Orientul Mijlociu. Aceste
eforturi sunt susţinute prin diverse instituţii şi bănci, cum ar fi Comisia Europeană şi Banca
Mondială care văd în sistemul TIR un element important de facilitare a transportului rutier pe
ruta istorică a mătăsii sau în subregiunea Marelui Mékong în Asia extremorientală.
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1.5.2 SISTEMUL TIR ŞI INFORMATICA
In lumea întreagă, înlocuirea documentelor pe suport de hârtie cu prelucrarea
informatică a informaţiilor câştigă teren şi va continua să capete importanţă atât pentru
administraţiile vamale cât şi pentru operatorii de transport.
Această tendinţă va avea deopotrivă din ce în ce mai mult repercusiuni asupra
procedurilor vamale şi asupra documentelor utilizate de autorităţile vamale.
Motivele constau în faputl că administraţiile vamale sunt confruntate cu o vastă
dilemă. Pe de o parte ele sunt guvernate de legile care le obligă să perceapă şi să contabilizeze
veniturile într-o manieră eficientă şi să împiedice orice fraudă şi contrabană. Pe de altă parte,
ele sunt din ce în ce mai criticate de către profesioniştii din comerţ (importatori, exportatatori,
transportatori, tranzitari) deoarece ele nu facilitează îndeajuns transportul rapid al mărfurilor.
Dat fiind mâna de lucru limitată din administraţiile vamale şi metodele din ce în ce
mai sofisticate aplicate în frauda vamală se pare că nu există altă modalitate decât creşterea
productivităţii şi controlul vamal prin adaptarea procedurilor administrative naţionale şi
internaţionale utilizând tehnologiile cele mai recente şi prelucrarea electronică a datelor.
Sistemele pe suport de hârtie, cum este în prezent Carnetul TIR, constituie de fapt un mijloc
ineficient de culegere şi de control a datelor. De aceea, în 1985 deja, CEE-ONU a emis ideea
utilizării unei "card inteligent" sau a unui Carnet TIR electronic pentru transportul rutier
internaţional de mărfuri care ar putea înlocui Carnetul TIR actual pe suport de hârtie. In timp
ce la acea vreme punerea în practică a acestor idei ar fi fost cu siguranţă un proces complicat
şi costisitor, astăzi, structurile precum Internetul sau formatele universale cum ar fi XML
(Limbaj extensibil de ghidare), utilizate nu numai de sectorul privat dar de semenea şi de
sectorul public, ar permite un schimb electronic simplu, securizat şi puţin oneros al datelor
necesare funcţionării sistemului TIR.
Introducerea unui sistem informatic de control al Carnetelor TIR, deja gândită şi
recomandată de Comitetul de gestiune TIR în octombrie 1995, a fost primul pas în această
direcţie. In timp ce sistemul SAFETIR dezvoltat şi pus în practică de IRU pe baza acestei
recomandări a Comitetului de gestiune nu poate să se substitue procedurilor naţionale de
tranzit vamal, el reprezintă deja un instrument foarte important putând fi utilizat de industria
de transport şi lanţul internaţional de garanţie în aplicarea gestionării riscurilor în funcţionarea
comercială a sistemului TIR. Accesul autorităţilor vamale la baza de date SAFETIR a facilitat
de asemenea în mod considerabil procedurile de investigare după încheierea operaţiunilor TIR
naţionale.
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Părţile contractante la Convenţia TIR au inclus informatizarea regimului TIR în
programul Fazei III a procesului de revizuire TIR. Ele au admis că informatizarea regimului
TIR era inevitabilă dat fiind:
-

Extrema rapiditate actuală a evoluţiei tehnologice, bazată pe tehnologiile
Internetului şi cardurilor inteligente care se refereau în special la transporturile şi
schimburile internaţionale;

-

Necesitatea fără încetare pentru o îmbunătăţire a eficienţei procedurilor de tranzit
bamal, precum şi de practici comerciale; şi

-

Necesitatea de a lupta împotriva activităţilor frauduloase care trebuiau combătute
prin mijloacele cele mai bine adaptate şi cele mai eficiente.

Dat fiind numărul mare şi diversitatea structurii administrative ale celor peste 60 de
Părţi contractante la Convenţia TIR, orice sistem informatizat trebuie să fie în măsură să
funcţioneze într-o manieră flexibilă şi descentralizată pe baza a numai câtorva elemente
standardizate acceptate pe plan internaţional. Este vorba de o sarcină dificilă dar stimulantă.
Dar nu există nici un dubiu: sistemul TIR trebuie să se conformeze ultimelor evoluţii ale
tehnicilor de prelucrare informatică a informaţiilor care deja au modificat toate activităţile
respective ale vămilor, transportului şi comerţului şi vor continua să o facă din ce în ce mai
mult. Dacă nu, sistemul TIR, în special Carnetul TIR pe suport de hârtie, va deveni un
obstacol în calea eficienţei transportului şi comerţului internaţionale şi va compromite
eficacitatea procedurilor şi controalelor vamale.
Această provocare va trebui să fie scoasă în evidenţă de toate Părţile contractante la
Convenţia TIR, organizaţiile naţionale şi internaţionale precum şi de industria transporturilor.
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1.6 CONCLUZIE
Sistemul TIR, creat acum mai bine de cincizeci de ani, şi Convenţia TIR şi-au dovedit
marea lor eficienţă atât în calitate de sistem internaţional de tranzit vamal şi ele joacă un rol
important în facilitarea comerţului şi a transportului internaţionale, în special în Europa, şi
mai recent chiar între Europa şi ţările vecine.
Odată cu creşterea accelerată a traficului european Est-Vest şi recenta ascensiune la
independenţă a numeroaselor ţări din Europa centrală şi orientală, sistemul de tranzit TIR
trebuie să facă faţă azi numeroaselor provocări, fără precedent în amploarea lor.
De altfel, autorităţile vamale sunt confruntate cu un număr incalculabil de fraude şi de
contrabandă rezultând schimbări intervenite în sistemele politice, economice şi sociale ale
numeroaselor ţări din regiune şi ale creşterii foarte nete a drepturilor şi taxelor vamale.
In plus, gestonarea şi controlul sistemului TIR ridică probleme autorităţilor vamale
naţionale, în special în ţările care au accedat recent la independenţă, întrucât ele au încă
nevoie câteodată să dobândească experienţa necesară şi nu dispun întotdeauna de un personal
suficient ca număr, instruit corespunzător acestui gen de sarcini.
In scopul evitării evoluţiilor nedorite, anumite guverne precum şi alţi actori ai
sistemului TIR, impus câteodată măsuri unilaterale, cum ar fi solicitarea de garanţii
suplimentare pentru operaţiunile de tranzit TIR sau excluderea anumitor categorii de mărfuri,
care nu sunt conforme dispoziţiilor sau spiritului Convenţiei TIR.
Dacă astfel de măsuri sunt susceptibile să aducă o anumită uşurare temporară, nu
numai că ele vor antrena pe termen lung ca alte ţări să introducă măsuri similare, dar ele vor
creşte costurile comerţului şi transportului pe plan internaţional şi ar putea conduce eventual
la o prăbuşire totală a sistemului de tranzit TIR – fără altă alternativă valabilă în vedere.
Insăşi Convenţia TIR oferă deja numeroase modalităţi de protecţie garantând
interesele legitime ale autorităţilor vamale, cum ar fi solicitarea de servicii de escortă,
stabilirea de itinerarii de tranzit şi reducerea timpilor de parcurs în tranzit. Alte măsuri pot fi
puse în aplicare dacă Părţile contractante la Convenţia TIR doresc.
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Soluţii durabile pe termen lung nu pot fi găsite decât într-o acţiune concertată între
toate Părţile contractante la Convenţia TIR. Comisia de control TIR (TIRExB) a CEE-ONU şi
Grupul său de lucru cu probleme vamale care interesează transporturile (WP.30) constituie un
forum pentru o astfel de colaborare şi coordonare. Experienţa a dovedit că au fost găsite
soluţii la numeroasele probleme survenite recent în aplicarea Convenţiei TIR în cadrul
diferitelor organisme înfiinţate în cadrul Convenţiei TIR şi a CEE-ONU.
Obiectivul secretariatului CEE-ONU şi al secretariatului TIR este de a continua
lucrările lor în acest sens şi de a constitui un mecanism internaţional fiabile, apt să
înmbunătăţească colaborarea şi coordonarea între Părţile contractante la Convenţia TIR şi
industria transportului. Este esenţial de a continua îmbunătăţirea cadrului juridic în sistemul
de tranzit şi de a-i raţionaliza funcţionarea, astfel încât acesta să fie mereu în conformitate cu
exigenţele industriei transportului şi autorităţilor vamale.
Organizaţia Naţiunilor Unite, al cărui caracter este universal, este depozitarul
Convenţiei TIR şi, cu acest titlu, ea oferă cadrul şi serviciile necesare gestionării sale. In caz
de necesitate, ea adaptează de asemenea Convenţia la modificările care trebuie aduse acesteia.
Experienţa a dovedit că această Convenţie TIR, care face parte integrantă din lucrările de
facilitare a transportului întreprinse în cadrul CEE-ONU, a servit interesele tuturor Părţilor
implicate, atât autorităţilor vamale cât şi transportatorilor şi există toate motivele de a crede că
acest lucru va continua pe viitor.
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1.7 INFORMAŢII PRIVIND SISTEMUL TIR
In afara Manualului TIR prezent, disponibil în copie pe suport de hârtie şi în versiune
electronică în numeroase limbi, există mai multe alte surse de informaţii privind Convenţia
TIR şi aplicaţiile sale în Părţile contractante.
Sura de informaţii cea mai completă şi actualizarea cu regularitate este pe site-ul
Internet al CEE-ONU TIR administrat împreună de CEE-ONU şi secretariatul TIR
(http://tir.unece.org). Acest site Internet furnizează, în afară de numeroasele versiuni
lingvistice ale Manualului TIR, informaţii actualizate privind administrarea şi aplicarea
Convenţiei TIR din toate Părţile contractante. El conţine informaţiile cele mai recente privind
interpretările Convenţiei TIR, Notificările depozitare şi măsurile de control introduse de
autorităţile vamale şi Comitetul de gestiune. Site-ul Internet TIR conţine de asemenea toate
documentele şi rapoartele (în Engleză, Franceză şi Rusă) care apar privind sesiunile
Comitetului de gestiune TIR şi Grupului de lucru al CEE-ONU (WP.30) şi grupului său
special de experţi.
De altfel, secretariatul CEE-ONU actualizează un anuar internaţional al punctelor de
contact TIR din toate ţările care aplică sistemul TIR. Aceşti experţi provenind din cadrul
autorităţilor vamale naţionale şi asociaţiilor naţionale pot fi contactate cu privire la aplicarea
Convenţiei la nivel naţional. Informaţiile privind punctele de contact TIR sunt de asemenea
disponibile pe site-ul Internet TIR (parola poate fi obţinută de la secretariatele CEE-ONU şi
TIR).
Secretariatul CEE-ONU actualizează de asemenea un registru internaţional al
dispozitivelor de sigilare şi al ştampilelor vamale care este disponibil pentru o utilizare
limitată de către autorităţile vamale.
Secretariatul CEE-ONU, Comisia de control TIR (TIRExB) şi secretariatul TIR pot fi
contactate astfel: Biroul 401-3, Palatul Naţiunilor, CH - 1211 GENEVA 10 (Elveţia); tel. +
41-22-917 3258 ; Fax + 41-22-917 00 39 sau + 41-22-917 06 14 ; E-mail : tirexb@unece.org.
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1.8 CARNETE TIR EMISE DE IRU ASOCIAŢIILOR NAŢIONALE
Tara
Albania
Germania
Armenia
Austria
Azerbaidjan
Belarus
Belgia/,Luxembourg
Bulgaria
Cipru
Croatia
Danemarca
Spania
Estonia
Fosta Rep. Yugoslava a
Macedoniei
Federatia Rusa
Finlanda
Franta
Georgia
Grecia
Ungaria
Iran
Israel
Italia
Iordania
Kazakhstan
Kirghizistan
Kuweit
Letonia
Liban
Lituania
Maroc
Mongolia
Norvegia
Uzbekistan
Olanda
Polonia
Portugalia
Republica Araba Siriana
Republica Moldova
Republica Ceha
Romania
Regatul-Unit
Serbia si Muntenegru
Slovacia
Slovenia
Suedia
Elvetia
Tunisia
Turkmenistan
Turcia
Ukraina
Yugoslavia
Total

1999
0
31,250
11,150
650
201,000
2,600
149,000
1,050
6,650
12,900
1,000
61,500
26,100

2000
0
41,400
15,100
4,000
230,200
2,400
205,000
1,000
7,700
7,350
1,000
79,600
17,050

2001
250
42,950
200
21,000
3,600
232,000
2,200
211,000
1,150
7,900
6,350
2,000
97,000
22,100

2002
500
42,950
100
18,100
1,300
284,200
1,150
252,000
950
9,800
6,550
2,200
90,000
29,300

2003
400
39,950
250
20,900
1,900
237,600
1,300
303,000
1,100
7,650
5,100
2,000
91,000
27,400

2004
400
42,050
200
19,850
3,950
187,000
1,200
313,000
1,000
9,700
2,600
3,000
56,000
27,400

174,350
20,700
19,500
900
18,500
180,400
30,000

236,800
17,000
18,750
1,000
20,000
150,600
30,000
500
40,000
0
10,400
100
500
127,500
0
247,000
0
500
900
46,450
244,500
0
700
18,000
32,550
333,000
10,900
35,550
20,500
4,900
2,200
0
336,000
184,000
2,782,600

192,800
20,300
14,250
2,500
22,000
123,500
15,000
0
41,000
150
9,100
550
0
124,300
0
275,900
0
500
600
31,350
167,000
0
1,400
21,100
34,700
363,800
9,800
31,100
19,300
5,200
3,200
0
150
327,000
200,000
700
2,707,950

263,700
19,700
13,700
500
29,400
95,450
20,000
0
44,000
100
6,400
1,250
0
132,000
50
299,500
0
500
500
30,950
213,500
200
900
24,450
34,850
462,600
7,650
28,050
17,800
2,600
2,400
0
0
412,000
190,000
1,400
3,095,200

313,550
20,050
13,050
2,000
23,600
67,650
33,000
0
45,500
150
17,400
2,700
500
154,500
50
327,200
0
0
900
22,600
244,000
200
1,300
46,800
38,950
472,900
6,000
2,050
34,800
18,600
3,400
2,600
0
150
419,000
222,500
800
3,298,000

375,650
16,300
12,300
1,050
40,500
44,900
33,000
0
37,000
0
17,000
4,900
50
91,000
0
148,700
100
150
0
2,400
22,200
273,500
700
900
46,900
39,700
486,300
4,400
5,350
18,450
22,000
1,500
1,600
0
200
544,000
251,000
3,211,050

33,000
700
9,000
0
88,500
150
178,000
0
500
600
28,150
293,000
100
500
18,050
34,750
227,400
10,500
40,700
16,900
5,300
2,000
0
279,000
128,000
2,344,000
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1.9 ROLUL ŞI RESPONSABILĂTĂŢILE DIFERIŢILOR ACTORI AI REGIMULUI
TIR
Regimul TIR este un sistem bine echilibrat, înfiinţat prin colaborarea între Părţile
contractante şi transportatori. In interesul bunei sale funcţionări, este indispensabil ca toţi
actorii – guvernele, Comisia de control TIR, asociaţiile garante naţionale, transportatorii şi
organizaţiile internaţionale − să-şi achite obligaţiile lor conform dispoziţiilor Convenţiei TIR.
Mai jos se găseşte un rezumat al rolului şi responsabilităţilor principalilor actori ai
regimului TIR.
1.9.1

RESPONSABILIŢILE GUVERNULUI
-

Acceptarea Convenţia TIR la condiţiile prevăzute de legislaţia naţională (adică
publicarea în buletinul oficial al ţării);

-

Depozitarea unui instrument de aderare la Biroul afacerilor juridice al Organizaţiei
Naţiunilor Unite de la New York (depozitarul) (Articolul 52 al Convenţiei);

-

Abilitarea unei sau mai multor associaţii garante naţionale (Articolul 6 şi prima
Parte a Anexei 9 a Convenţiei);

-

Abilitarea persoanelor să utilizeze Carnete TIR (Articolul 6 şi a doua Parte a
Anexei 9 a Convenţiei);

-

Publicarea unei liste a birourilor vamale abilitate să efectueze operaţiuni TIR
(Articolul 45 al Convenţiei);

-

Instruirea funcţionarilor vămilor la funcţionarea procedurilor vamale TIR;

-

Stabilirea sau desemnarea unei instanţe însărcinate cu agrearea autovehiculelor
rutiere şi a containerelor (Articolul 12 al Convenţiei);

-

Depozitarea informaţiilor şi a documentaţiei următoare la Comisia de control TIR
(TIRExB).
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Sistemul de garanţie internaţională
-

O copie certificată conform acordului scris sau oricărui alt instrument juridic între
autorităţile competente (autorităţile vamale) şi asociaţiile naţionale precum şi
tuturor celorlalte modificări la numitul acord sau instrument (termen: de îndată ce
este posibil);

-

O copie certificată conform contractului de asigurare sau de garanţie financiară
precum şi a tuturor modificărilor numitului contract (termen: de îndată ce este
posibil) ;

-

O copie a certificatului de asigurare supus unei reînnoiri anuale (termen: de îndată
ce este posibil).

Accesul controlat la procedura TIR
-

Informaţiile privind orice persoană care este abilitată de autorităţile competente să
utilizeze Carnete TIR sau a cărei abilitare a fost retrasă (termen: o săptămână);

-

O listă completă şi actualizată a tuturor persoanelor care sunt abilitate de
autorităţile competente să utilizeze Carnete TIR sau a cărei abilitare a fost retrasă
(termen: 31 decembrie al fiecărui an şi de îndată ce este posibil);

-

Informaţiile privind orice persoană exclusă de la beneficiile Convenţiei conform
Articolului 38 (termen: o săptămână);

Măsuri naţionale de control
Informaţii privind orice măsură de control pe care autorităţile naţionale
competente prevăd să le ia conform Articolului 42 bis (termen: de îndată de este
posibil).
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1.9.2 ROLUL ŞI RESPONSABILITATEA ASOCIAŢIEI GARANTE NAŢIONALE
-

Incheierea unui contract (sau a unui acord) între aceasta şi autorităţile vamale
naţionale şi angajamentul să achite drepturile şi taxele de import sau export
exigibile, majorate, dacă este cazul, cu dobânzile de întârziere datorate în virtutea
legilor şi reglementărilor vamale ale ţării în care o neregularitate referitoare la
operaţiunea TIR ar fi fost comisă. Asociaţia va fi responsabilă, împreună şi solidar
cu persoanele responsabile de sumele vizate mai sus, la plata acestor sume (art. 8,
par. 1);

-

Incheierea unui acord scris privind funcţionarea sistemului internaţional de
garanţie cu o organizaţie internaţională (în prezent cu Uniunea internaţională a
transporturilor rutiere, care gerează singului sistem internaţional de garanţie în
vigoare) (vezi nota explicativă 0.6.2 bis);

-

A se face garantă (art. 6, par. 1). Această garanţie trebuie de asemenea să acopere
responsabilităţile care decurg din operaţiunile efectuate sub acoperirea carnetelor
TIR eliberate de asociaţiile străine afiliate la aceeaşi organizaţie internaţională ca
cea la care ea însăşi este afiliată (art. 6, par. 2);

-

Să elibereze carnete TIR singurelor persoane care îndeplinesc condiţiile minimale
prescrise (art. 6, par. 4 şi anexa 9, partea a II-a) şi ale căror acces la regimul TIR
nu a fost refuzat de autorităţile competente ale Părţilor contracten pe teritoriul
cărora aceste persoane sunt stabilite sau domiciliază (art. 6, par. 3);

-

Să încheie o declaraţie de angajament cu transportatorul care solicită carnete TIR
(asociaţia garantă poate solicita o garanţie bancară sau o cauţiune);

-

Să elibereze carnete TIR în baza unui sistem de gestiune a riscurilor;
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-

Să ia, în strânsă colaborare cu autorităţile competente, toate măsurile necesare
pentru a garanta buna utilizare a carnetelor TIR (art. 42 bis) ;

-

Să transmită autorităţii naţionale competente documente şi informaţiile următoare:

Sistemul internaţional de garanţie
-

O copie certificată conform contractului de asigurare sau de garanţie financiară
precum şi orice modificare eventuală (de îndată ce este posibil);

-

Copia certificatului de asigurare anuală (de îndată ce este posibil).

Accesul controlat la regimul TIR
-

Informaţii detaliate privind fiecare persoană care solicită autorizarea la autorităţile
competente de a utiliza carnete TIR;

-

Lista completa şi actualizarea tuturor persoanelor autorizate de autorităţile
competente să utilizeze carnete TIR sau a căror autorizare le-a fost retrasă (31
decembrie al fiecărui an sau cel mai târziu în săptămâna următoare acestei date).

1.9.3 RESPONSABILITATEA TRANSPORTATORULUI
-

Incheierea unei declaraţii de angajament cu asociaţia garantă naţională (stipulând
condiţiile de utilizare a Carnetelor TIR);

-

Obţinerea certificatului de agreare a autovehiculelor rutiere şi containerelor care
trebuie să fie eliberat de autorităţile de inspecţie naţională competente;

-

Fixarea plăcii TIR pe autovehiculele rutiere şi containere (Articolul 16 al
Convenţiei).
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1.9.4 ROLUL ŞI RESPONSABILITĂŢILE ORGANIZAŢIEI INTERNAŢIONALE (ÎN
PREZENT IRU)
-

Să obţină autorizaţia de a fi însărcinat cu buna organizare şi funcţionare a unui
sistem internaţional de garanţie, acordată de Comitetul de gestiune TIR (art. 6, par.
2 bis al Convenţiei);

-

Să obţină acceptul asociaţiei garante naţionale graţie unui sistem internaţional de
garanţie;

-

Să remită organelor competente a copiilor certificate conforme ale contractului de
garanţie global şi a dovezii acoperirii garanţiei;

-

Să încheie acorduri scrise privind funcţionarea sistemului internaţional de garanţie
cu asociaţiile garante naţionale (nota explicativă 0.6.2 bis);

-

Să obţină de la Comitetul de gestiune TIR autorizaţia de a tipări şi de a distribui
carnete TIR (anexa 8, art. 10 b);

-

Să informeze toate asociaţiile naţionale garante şi autorităţile vamale naţionale de
fiecare dată când o nouă asociaţie garantă este agreată;

-

Să administreze sistemul de garanţie TIR şi să comunice organelor competente, în
fiecare an, numărul total de solicitări de plată depuse, achitate sau în suspens;

-

Să administreze sistemul de carnete TIR, în special prin tipărirea şi distribuirea
centralizată a carnetelor la asociaţiile garante naţionale;
-

Să ia toate măsurile rezonabile pentru atenuarea riscului falsificării carnetelor
TIR;

-

Să ia măsurile necesare în caz de infracţiune sau de insuficienţă privind
Carnetul TIR;
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-

Să comunice autorităţilor competente informaţii privind modalităţile de
eliberare a carnetelor TIR de către asociaţiile garante naţionale;

-

Să comunice autorităţilor competente informaţiile statistice privind numărul de
carnete TIR distribuite de fiecare Parte contractantă;

-

Să comunice la TIRExB preţurile practicate de organizaţia internaţională
pentru fiecare tip de Carnet TIR ;

-

Să propună bunele sale oficii şi experienţa sa pentru instruirea celor interesaţi,
adică asociaţiile naţionale;

-

Să pună în aplicare un sistem de control electronic al carnetelor TIR, şi în special:
-

Să informeze Părţile contractante şi organele competente asupra problemelor
puse de sistem;

-

Să comunice organelor competente statisticile şi informaţiile referitoare la
informaţiile referitoare la rezultatele obţinute de Părţile contractante în
utilizarea sistemului de supraveghere electronic;

-

Să se străduiască să îmbunătăţească în mod continuu sistemul de supraveghere
electronic în scopul de a lupta mai bine contra riscurilor eventuale şi fraudei;

-

In calitate de observator, să participe la sesiunile Comitetului de gestiune TIR
(anexa 8, art. 1 ii) a Convenţiei), ale TIRExB (anexa 8, art. 11, par. 5 a
Convenţiei), ale Grupului de lucru cu probleme vamale care interesează
transporturile al CEE-ONU (WP.30) şi ale Grupului de contact TIR;

-

Să participe la activităţile TIRExB, în special:
-

Să participe activ la examinarea cazurilor în care TIRExB este solicitat pentru
a facilita reglementarea unui diferend;

-

Să furnizeze, la solicitarea TIRExB, toate informaţiile referitoare la
funcţionarea regimului TIR, cu condiţia ca această solicitare să nu contravină
legislaţiei referitoare la confidenţialitate sau la protecţia informaţiilor, de
exemplu;

- 33 -

SISTEMUL DE TRANZIT TIR

-

Să se asigure că orice problemă legată de un act frudulos sau orice dificultate
pusă prin aplicarea Convenţiei TIR să fie imediat semnalată în atenţia TIRExB;

-

Să participe cu secretariatul TIR la reuniunile regulate de informare.

1.9.5 ROLUL ŞI RESPONSABILITĂŢILE COMISIEI DE CONTROL TIR ŞI
SECRETARIATULUI TIR, CONFORM ARTICOLULUI 10 AL ANEXEI 8 A
CONVENŢIEI TIR
-

Să supravegheze aplicarea Convenţiei şi, în acest scop, să pregătească eşantioane,
să întocmească chestionare, să facă vizite pe teren, de exemplu. Convine să se
acorde o atenţie specială următoarelor domenii:
-

Conformitatea autovehiculelor;

-

Agrearea asociaţiilor naţionale;

-

Conformitatea procedurilor de încheiere şi de descărcare;

-

Identificarea, urmărirea şi somarea persoanelor direct responsabile de
infracţiuni la reglementarea TIR;

-

Excluderea şi retragerea de la regimul TIR, conform articolului 38 şi a părţii a
II-a a anexei 9 a Convenţiei;

-

Punerea în aplicare a amendamentelor la Convenţie;

-

Concordanţa între cele trei limbi oficiale ale Convenţiei şi anexelor sale;

-

Conformitatea noilor măsuri de control luate de o Parte contractantă (art. 42
bis);
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-

Supravegherea funcţionării sistemului de garanţie, şi în acest scop examinarea şi
(după caz) contestarea contractului de garanţie globală, contractelor naţionale de
garanţie şi certificatelor anuale de garanţie. TIRExB solicită printre altele
organizaţiei internaţionale să-i comunice, în fiecare an, numărul total de solicitări
de plată depuse, achitate sau în suspens;

-

Să se achite de funcţiile care i-au fost încredinţate de Comitetul de gestiune;

-

Supravegherea tipăririi centralizate a carnetelor TIR şi distribuirea lor către
asociaţii, care este încredinţată organizaţiei internaţionale. Este vorba în special de
a supraveghea conformitatea Carnetului TIR la prescripţiile Convenţiei şi de a
aproba cu titlu preliminar orice modificare a prezentării sale;

-

Coordonarea şi încurajarea schimbului de informaţii între autorităţile competente
ale Părţilor contractante. TIRExB trebuie să încurajeze în mod activ autorităţile
competente să-şi împărtăşească cunoştinţele lor privind noile metode de fraudă
precum şi exemple de cele mai bune practici. TIRExB trebuie să fie depozitarul
acestor informaţii şi să fie însărcinat cu difuzarea lor;

-

Coordonarea şi încurajarea schimburilor între autorităţile competente ale Părţilor
contractante, asociaţiile garante naţionale şi organizaţiile internaţionale, de
exemplu privind sistemele de supraveghere electronică, sau exemple de cele mai
bune practici;

-

Facilitarea reglementării diferendelor dintre Părţile contractante, asociaţiile garante
naţionale, companiile de asigurare şi organizaţiile internaţionale. TIRExB trebuie
să propune bunele sale oficii pentru a servi de mediator şi, după caz, să contribuie
la reglementarea diferendelor;

-

Susţinerea instruirii agenţilor administraţiilor vamale şi actorilor regimului TIR;
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-

Ţinerea unui fişier central pentru a face cunoscut Părţilor contractante că
asociaţiile trebuie să urmeze reglementările pentru eliberarea carnetelor TIR, în
special condiţiile şi prescripţiile minimale enunţate în anexa 9;

-

Supravegherea preţului Carnetului TIR, luând în consideraţie faptul că este vorba
de o problemă delicată.

Hotărârile TIRExB sunt executate de secretarul TIR, care face parate din secretariatul
Comisiei economice a Naţiunilor Unite pentru Europa. Secretarul TIR este asistat de un
secretariat mic, al cărui efective sunt stabilite de Comitetul de gestiune.
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CONVENŢIA VAMALĂ RELATIVĂ LA
TRANSPORTUL INTERNAŢIONAL AL
MĂRFURILOR
SUB ACOPERIREA CARNETELOR TIR

(CONVENŢIA TIR)
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TEXTUL CONVENŢIEI TIR DIN 1975
(inclusiv notele explicative şi comentariile referitoare la acestea)

CONVENŢIA REFERITOARE LA TRANSPORTUL INTERNAŢIONAL
DE MĂRFURI SUB ACOPERIREA CARNETELOR TIR
(CONVENŢIA TIR DIN 1975)

PĂRŢILE CONTRACTANTE,
DORNICE să faciliteze transporturile internaţionale de mărfuri cu vehicule rutiere,
CONSIDERÂND că îmbunătăţirea condiţiilor de transporturi constituie unul din
factorii esenţiali ai dezvoltării cooperării între ele,
DECLARÂND chiar ele că se pronunţă în favoarea unei simplificări şi unei armonizări
ale formalităţilor administrative din domeniul transporturilor internaţionale, în special
la frontiere,
AU CONVENIT următoarele:
Capitolul 1
DISPOZIŢII GENERALE
DEFINIŢII
Articolul 1

In sensul prezentei Convenţii, se înţelege
a) prin “transport TIR”, transportul de mărfuri de la un birou vamal de plecare la
un birou vamal de destinaţie, sub regim, denumit regim TIR, stabilit prin
prezenta Convenţie ;
(CEE/TRANS/17/Amend.21; intrat în vigoare pe 12 mai 2002)
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b) prin “operaţiune TIR”, partea unui transport TIR care este efectuată într-o
Parte contractantă, de la un birou de plecare sau intrare (de trecere) la un birou
vamal de destinaţie sau de ieşire (de trecere);
(CEE/TRANS/17/Amend.21; intrat în vigoare pe 12 mai 2002)
c) prin “începutul unei operaţiuni TIR”, faptul că vehiculul rutier, ansamblul de
vehicule sau containerul au fost prezentate, pentru control, la biroul de plecare
sau de intrare (de trecere), cu încărcătura şi Carnetul TIR referitor la aceasta, şi
Carnetul TIR a fost acceptat de biroul vamal;
(CEE/TRANS/17/Amend.21; intrat în vigoare pe 12 mai 2002)
d) prin “încheierea unei operaţiuni TIR”, faptul că autovehiculul rutier, ansamblul
de vehicule sau containerul au fost prezentate, pentru control, la biroul de
destinaţie sau de ieşire (de trecere), cu încărcătura şi Carnetul TIR referitor la
aceasta;
(CEE/TRANS/17/Amend.21; intrat în vigoare pe 12 mai 2002)
e) prin “descărcarea unei operaţiuni TIR”, certificarea de către autorităţile vamale
a faptului că operaţiunea TIR a fost încheiată corect pe teritoriul unei Părţi
contractante. Aceasta se stabileşte de autorităţile vamale pe baza comparării
datelor sau informaţiilor disponibile la biroul vamal de destinaţie sau ieşire
(trecere) cu cele disponibile la biroul vamal de plecare sau de intrare (trecere);
(CEE/TRANS/17/Amend.21; intrat în vigoare pe 12 mai 2002)
f) prin “drepturi şi taxe de import sau de export”, drepturile vamale şi orice alte
drepturi, taxe, redevenţe şi impozite diverse care sunt percepute la import sau la
export, sau cu ocazia importului sau exportului de mărfuri, cu excepţia
redevenţelor şi impozitelor al căror nivel este limitat la costul aproximativ al
serviciilor prestate;
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Notă explicativă la articolul 1 f)
0.1 f)

Excepţiile (redevenţe şi impozite) vizate la alineatul f) ale articolului 1 se
înţeleg ca fiind toate sumele, altele decât drepturile şi taxele percepute la
import sau la export de Părţile contractante sau cu ocazia importului sau
exportului. Nivelurile acestor sume vor fi limitate la costul aproximativ al
serviciilor prestate şi nu vor constitui un mijloc indirect de protecţie a
produselor naţionale sau o taxă cu caracter fiscal percepută pentru importuri
sau exporturi. Aceste redevenţe şi impozite cuprind, între altele, vărsămintele
aferente:
- certificatelor de origine, dacă acestea sunt necesare pentru tranzit,
- analizelor efectuate de laboratoarele vamale în scopul controlului,
- inspecţiilor vamale şi altor operaţiuni de vămuire efectuate în afara orelor
de deschidere normale şi a localurilor oficiale ale biroului vamal,
- inspecţiilor efectuate din motive de ordin sanitar, veterinar sau
fitopatologic.

g) prin “vehicul rutier”, nu numai un vehicul rutier cu motor, ci şi orice remorcă
sau semiremorcă concepută pentru a fi ataşată acestuia;
h) prin “ansamblu de vehicule”, vehicule cuplate care participă la circulaţia rutieră
ca o unitate ;

j) prin “container”, un mijloc de transport (cadru, cisternă amovibilă sau alt mijloc
analog) :
i) constituind un compartiment, în întregime sau parţial închis, destinat să
conţină mărfuri,
ii) având un caracter permanent şi fiind, datorită acestui fapt, suficient de
rezistent pentru a permite utilizarea sa repetată ;
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iii) special conceput pentru a facilita transportul mărfurilor, fără descărcare şi
reîncărcare, prin unul sau mai multe moduri de transport,
iv) conceput astfel încât să poată fi uşor de manipulat, îndeosebi în timpul
transbordării sale dintr-un mijloc de transport în altul,
v) conceput astfel încât să fie uşor de încărcat şi de descărcat, şi
vi) cu un volum interior de cel puţin un metru cub,
“caroseriile amovibile” sunt asimilate containerelor ;
Notă explicativă la articolul 1 j)
0.1 j)

Se înţelege prin “caroserie amovibilă“ un compartiment de încărcare care nu
este dotat cu nici un mijloc de locomoţie şi care este conceput pentru a fi
transportat pe un vehicul rutier, şasiul şi cadrul inferior al caroseriei fiind
special adaptate în acest scop. Acest termen desemnează de asemenea o ladă
mobilă care este un compartiment de încărcare conceput special pentru
transportul combinat rutier/feroviar.
(CEE/TRANS/17/Amend.12, intrat în vigoare pe 1 august 1990}
Notă explicativă la articolul 1 j) i)

0.1 j) i)

Termenul “parţial închis“ care se aplică echipamentului menţionat la alineatul
j) i) al articolului 1, se înţelege ca referindu-se la o construcţie în general
constituită dintr-un planşeu şi o suprastructură delimitând un spaţiu de
încărcare echivalent cu acela al unui container închis. Suprastructura este în
general făcută din elemente metalice constituind carcasa unui container. Aceste
tipuri de containere pot avea, de asemenea, unul sau mai mulţi pereţi laterali
sau frontali. Unele din aceste containere au numai un acoperiş legat de planşeu
cu un cadru vertical. Containerele de acest tip sunt utilizate, în special, pentru
transportul mărfurilor voluminoase (de exemplu autoturisme).

j) prin “birou vamal de plecare“, orice birou vamal al unei Părţi contractante unde
începe transportul TIR al unei încărcături sau al unei părţi din aceasta;
(CEE/TRANS/17/Amend.21; intrat în vigoare pe 12 mai 2002)

- 41 -

k) prin “birou vamal de destinaţie“, orice birou vamal al unei Părţi contractante
unde se termină transportul TIR al unei încărcături sau al unei părţi din
aceasta;
(CEE/TRANS/17/Amend.21; intrat în vigoare pe 12 mai 2002)
l) prin “birou vamal de trecere“, orice birou vamal al unei Părţi contractante prin
care un vehicul rutier, un ansamblu de vehicule sau un container intră sau iese
din această Parte contractantă în cursul unui transport TIR ;
(CEE/TRANS/17/Amend.21; intrat în vigoare pe 12 mai 2002)
m) prin “persoane“, atât persoanele fizice, cât şi cele juridice;
n) prin “titular“ al unui Carnet TIR, persoana căreia i s-a emis un Carnet TIR în
conformitate cu prevederile relevante ale Convenţiei şi în numele căreia a fost
întocmită o declaraţie vamală sub forma unui Carnet TIR indicând intenţia
plasării mărfurilor sub regim TIR la biroul vamal de plecare. Titularul este
responsabil pentru prezentarea vehiculului rutier, ansamblului de vehicule sau
containerului împreună cu încărcătura şi Carnetul TIR aferente, la biroul vamal
de plecare, la biroul vamal de trecere şi la biroul vamal de destinaţie, cu
respectarea corespunzătoare a celorlalte prevederi relevante ale Convenţiei;
(CEE/TRANS/17/Amend.21; intrat în vigoare pe 12 mai 2002)
o) prin “mărfuri grele sau volumionase“, orice produs greu sau voluminos care,
datorită greutăţii, dimensiunilor sau naturii sale, nu este în general transportat
nici într-un vehicul rutier închis, nici într-un container închis;
p) prin “asociaţie garantă“, o asociaţie agreată de autorităţile vamale ale unei Părţi
contractante să garanteze pentru persoanele care utilizează regimul TIR.
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- DOMENIU DE APLICARE
Articolul 2
Prezenta Convenţie priveşte transporturile de mărfuri efectuate fără descărcare şi
reîncărcare, peste una sau mai multe frontiere, de la un birou vamal de plecare al
unei Părţi contractante la un birou vamal de destinaţie al unei alte Părţi
contractante, sau al aceleiaşi Părţi contractante, în vehicule rutiere, ansambluri de
vehicule sau în containere cu condiţia ca o parte din traseu între începutul
transportului TIR şi terminarea sa să fie un traseu rutier.
(CEE/TRANS/17/Amend.21; intrat în vigoare pe 12 mai 2002)
Note explicative
0.2-1 Articolul 2 prevede ca un transport sub acoperirea Carnetului TIR poate să înceapă şi să
se termine în aceeaşi ţară cu condiţia ca el să străbată pe parcurs un teritoriu străin.
Nimic nu se opune într-un asemenea caz ca autorităţile vamale ale ţării de plecare să
pretindă în afara Carnetului TIR, un document naţional destinat să asigure reimportul
liber al mărfurilor. Se recomandă totuşi ca autorităţile vamale să evite solicitarea unui
astfel de document şi să accepte înlocuirea lui printr-o adnotare specială pe Carnetul
TIR.
0.2-2 Dispoziţiile acestui articol permit transportul mărfurilor sub acoperirea Carnetului TIR
atunci când numai o parte din parcurs este efectuată pe cale rutieră. Ele nu precizează
care parte a parcursului trebuie să fie efectuată pe cale rutieră, ci este suficient ca
această parte să se afle între începutul şi sfârşitul transportului TIR. Totuşi, contrar
intenţiilor expeditorului la plecare, se poate întâmpla ca din motive neprevăzute, cu
caracter comercial sau accidental, nici o parte a parcursului să nu poată fi efectuată pe
cale rutieră. In aceste cazuri excepţionale, Părţile contractante vor accepta Carnetul
TIR şi responsabilitatea asociaţiilor garante va rămâne angajată.
(CEE/TRANS/17/Amend.21; intrat în vigoare pe 12 mai 2002)
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Comentariu la articolul 2
Utilizarea Carnetelor TIR
Carnetele TIR au fost uneori utilizate pentru transporturi efectuate în întregime în
aceeaşi ţară (de exemplu, de la un birou situat în interiorul ţării până la biroul
frontalier de ieşire, fără prezentarea carnetului la intrarea în ţara următoare) în
scopul obţinerii de sigilii vamale în scopuri frauduloase.
IRU se angajează să informeze autorităţile vamale naţionale despre cazurile de acest
gen.
{TRANS/GE.30/AC.2/12, paragraful 34 : TRANS/GE.30/35, paragrafele 64 si 65}.
Aplicarea regimului TIR atunci când o parte a traseului nu este efectuată rutier
In conformitate cu articolul 2 al Convenţiei, cu condiţia ca o parte a traseului între
începutul transportului TIR şi încheierea sa să se facă rutier, pot fi utilizate ale
moduri de transport (transport feroviar, transport pe cale navigabilă, etc.). Pe
parcursul părţii din traseu care nu este efectuată rutier, titularul unui Carnet TIR
poate fie:
-

Să solicite autorităţilor vamale să suspende transportul TIR în virtutea
dispoziţiilor paragrafului 2 al articolului 26 al Convenţiei. Pentru ca transportul
TIR suspendat să poată fi reluat, trebie să fie posibilă aplicarea regimului vamal
şi realizarea controlului vamal la încheierea părţii din traseu neefectuată rutier.
Dacă totalitatea traseului în ţara de plecare nu este efectuat rutier, operaţiunea
TIR poate începe şi poate fi imediat certificată ca fiind încheiată la biroul vamal
de plecare detaşând totodată voleţii nr.1 şi 2 ai Carnetului TIR. In aceste condiţii,
nici o garanţie TIR nu este acordată pentru partea care a rămas din traseul
efectuat pe teritoriul ţării respective. Totuşi, transportul TIR ar putea fi uşor
reluat la biroul vamal care se găseşte la capătul părţii din traseul neefectuat
rutier pe teritoriul unei alte Părţi contractante, conform dispoziţiilor articolului
26 al Convenţiei; sau
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-

Să utilizeze regimul TIR. Totuşi, în acest caz, titularul nu trebuie să piardă din
vedere că o operaţiune TIR într-o ţară dată nu se poate efectua decât cu condiţia
ca autorităţile vamale naţionale să fie în măsură să asigure tratamentul
corespunzător Carnetului TIR la locurile denumite în continuare (după cum
convine): (birou de trecere) la intrare, (birou de trecere) la ieşire şi (birou vamal)
de destinaţie.
TRANS/WP.30/AC.2/67, paragraf 64 şi anexa 4; TIRExB/REP/13/Rev.1, paragraf
23

Articolul 3
In scopul aplicării dispoziţiilor prezentei Convenţii :
a) Transporturile trebuie efectuate:
i) cu vehicule rutiere, ansambluri de vehicule sau containere în prealabil agreate în
condiţiile enunţate în capitolul III a); sau
ii) cu alte vehicule rutiere, alte ansambluri de vehicule sau alte containere în
condiţiile enunţate în capitolul III c) ; sau
iii) cu vehicule rutiere sau vehicule speciale cum ar fi autocare, macarale,
măturătoare, betoniere, etc., exportate şi considerate deci ca fiind mărfuri ce se
deplasează prin mijloace proprii de la un birou vamal de plecare la un birou vamal
de destinaţie în condiţiile enunţate în capitolul III c). In cazul în care aceste vehicule
transportă alte mărfuri, condiţiile menţionate la alineatele i) sau ii) de mai sus se vor
aplica corespunzător ;
b) transporturile trebuie garantate de asociaţiile agreate în conformitate cu
prevederile articolului 6 şi trebuie efectuate sub acoperirea unui Carnet TIR,
conform modelului din anexa 1 a prezentei Convenţii.
(CEE/TRANS/17/Amend.22; intrat în vigoare pe 12 mai 2002)
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Comentariu la articolul 3
Vehiculele rutiere asimilate mărfurilor grele sau voluminoase
Dacă vehiculele rutiere sau vehiculele speciale, chiar ele asimilate mărfurilor grele
sau voluminoase transportă alte mărfuri grele sau voluminoase, astfel încât atât
vehiculul cât şi mărfurile îndeplinesc în acelaşi timp condiţiile enunţate la capitolul
III c) al Convenţiei, nu trebuie decât un singur Carnet TIR care va trebui să aibă atât
pe copertă cât şi pe toate voletele sale indicaţia precizată la articolul 32 a
Convenţiei. Dacă aceste vehicule transportă mărfuri normale în compartimentul de
încărcare sau în containere, vehiculul sau containerele trebuie să fi fost în prealabil
agreate conform condiţiilor enunţate la capitolul III a) şi compartimentul de încărcare
sau containerele trebuie să fie sigilate.
Dispoziţiile articolului 3 a) iii) al Convenţiei se aplică în cazul vehiculelor rutiere sau
vehiculelor speciale exportate din ţara unde se găseşte biroul vamal de plecare şi
importate într-o ţară unde biroul vamal de destinaţie este situat. In asemenea cazuri,
dispoziţiile articolului 15 al Convenţiei referitoare la importul temporar al unui
vehicul rutier nu se aplică. Documentele vamale privind importul temporar al unor
astfel de vehicule nu sunt deci solicitate.
{TRANS/WP.30/AC.2/65, anexa 2 ; TRANS/WP.30/200, paragraful 72 ;
TRANS/WP.30/AC.2/59, anexa 6}.
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c) PRINCIPII
Articolul 4
Mărfurile transportate sub regim TIR nu vor fi supuse la plata sau la consemnarea
drepturilor şi taxelor de import sau de export la birourile vamale de trecere.
Comentariu la articolul 4
Se face trimitere la comentariile de la Nota explicativă 0.8.3 (Drepturi şi taxe
datorate) şi la articolul 23 (Escorta vehiculelor rutiere).
Articolul 5
1. Mărfurile transportate sub regim TIR în vehicule rutiere, ansambluri de vehicule
sau containere sigilate nu vor fi, de regulă, supuse controlului vamal la birourile de
trecere.
2. Totuşi, în vederea evitării abuzurilor, autorităţile vamale vor putea să procedeze în
mod excepţional şi în special, în cazul suspectării unor nereguli, la controlul
mărfurilor la aceste birouri.
Notă explicativă la articolul 5
0.5

Acest articol nu exclude dreptul de a se efectua controale mărfurilor, prin sondaj, dar
subliniază că aceste controale trebuie să rămână foarte limitate ca număr. De fapt,
sistemul internaţional al Carnetului TIR dă garanţii suplimentare celor prezentate de
procedurile naţionale. Pe de o parte, indicaţiile Carnetului TIR referitoare la mărfuri
trebuie să corespundă menţiunilor făcute pe documentele vamale întocmite eventual în
ţara de plecare. Pe de altă parte, ţările de tranzit şi de destinaţie găsesc deja garanţii în
controalele care sunt efectuate la plecare şi care sunt atestate prin ştampila biroului
vamal de plecare (a se vedea de asemenea mai departe nota articolului 19).
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Comentariu la articolul 5, paragraful 2
Vizitele mărfurilor la birourile de trecere sau controalele prin sondaj efectuate la
solicitarea expresă a transportatorului
Cazurile excepţionale menţionate la paragraful 2 al articolului 5 includ cazurile în
care autorităţile vamale efectuează un control fie la biroul de trecere, fie în cursul
călătoriei, la solicitarea expresă a transportatorilor care bănuiesc o neregularitate în
timpul operaţiunii de transport TIR. Intr-o astfel de situaţie, autorităţile vamale nu
trebuie să refuze să efectueze controlul, numai dacă această solicitare nu li se pare
nejustificată.
Dacă autorităţile vamale efectuează un control la solicitarea transportatorului,
costurile referitoare la acesta vor fi suportate de acesta din urmă, conform
dispoziţiilor articolului 46, paragraful 1 şi comentariului referitor la acesta, precum
şi toate celelalte cheltuieli care ar putea decurge din acest control.
{TRANS/WP.30/196, anexa 3; TRANS/WP.30/AC.2/63, anexa 3}

CAPITOLUL II
ELIBERAREA CARNETELOR TIR

RESPONSABILITATEA ASOCIAŢIILOR GARANTE
Articolul 6
1. Atâta timp cât condiţiile şi cerinţele minimale prevăzute în anexa nr.9, partea I, sunt
respectate, fiecare Parte contractantă poate autoriza asociaţii să elibereze Carnete
TIR, fie direct, fie prin intermediul unor asociaţii corespondente, care să se
constituie ca asociaţii garante. Autorizarea va fi revocată, dacă condiţiile şi cerinţele
minimale prevăzute în anexa nr.9, partea I, vor înceta să mai fie respectate.
(CEE/TRANS/17/Amend.19; intrat în vigoare pe 17 februarie 1999}
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2. O asociaţie nu va putea fi agreată într-o ţară decât dacă garanţia sa se extinde în
acelaşi timp şi asupra responsabilităţilor la care se expune în această ţară, cu ocazia
efectuării de operaţiuni sub acoperirea Carnetului TIR eliberat de către asociaţiile
străine afiliate la organizaţia internaţională la care ea însăşi este afiliată.

0.6.2

Notă explicativă la articolul 6, paragraful 2
Conform dispoziţiilor acestui paragraf, autorităţile vamale ale unei ţări pot
agrea mai multe asociaţii, fiecare dintre ele asumându-şi responsabilitatea
decurgând din operaţiunile efectuate sub acoperirea carnetelor pe care ea le-a
emis sau pe care le-au emis asociaţiile a căror corespondentă este.

2. bis O organizaţie internaţională, aşa cum este definită în paragraful 2, va fi
autorizată de către Comitetul de Gestiune să-şi asume responsabilitatea organizării
şi funcţionării eficiente a unui sistem internaţional de garanţie cu condiţia ca ea să
accepte această responsabilitate.
(CEE/TRANS/17/Amend.21 intrat în vigoare pe 12 mai 2002)
Notă explicativă la articolul 6, paragraful 2 bis
0.6.2 bis

Relaţiile între o organizaţie internaţională şi asociaţiile sale membre vor fi
definite în acorduri scrise tratând funcţionarea sistemului de garanţie
internaţional.
(CEE/TRANS/17/Amend.21; intrat în vigoare pe 12 mai 2002)

3. O asociaţie va elibera Carnete TIR numai persoanelor al căror acces la procedura
TIR nu a fost refuzat de către autorităţile competente ale părţilor contractante pe al
căror teritoriu persoana în cauză este stabilită sau domiciliată.
(CEE/TRANS/17/Amend.19; intrat în vigoare pe 17 februarie 1999}
4. Autorizarea accesului la procedura TIR va fi acordată numai persoanelor care
îndeplinesc condiţiile şi cerinţele minimale prevăzute în anexa nr.9, partea a II-a, la
această convenţie. Sub rezerva dispoziţiilor cuprinse la art.38 autorizarea va fi
revocată dacă îndeplinirea acestor criterii nu mai este asigurată.
(CEE/TRANS/17/Amend.19; intrat în vigoare pe 17 februarie 1999}
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5. Autorizarea accesului la regimul TIR va fi acordată conform procedurii prevăzute în
anexa nr.9, partea a II-a, la această convenţie.
{CEE/TRANS/17/Amend.19; intrat în vigoare pe 17 februarie 1999}
Articolul 7
Vor fi admise cu scutire de drepturi şi taxe de import sau de export şi nu vor fi supuse la
nici o prohibiţie sau restricţie de import sau de export formularele Carnetelor TIR
expediate asociaţiilor garante de către asociaţiile străine corespondente sau de către
organizaţiile internaţionale.
Articolul 8
1. Asociaţia garantă se va angaja să achite drepturile şi taxele de import sau de export
exigibile, majorate, dacă este cazul, cu dobânzile de întârziere care trebuie să fie
achitate potrivit legilor şi reglementărilor vamale ale ţării în care o abatere legată de
operaţiunea TIR este constatată. Asociaţia va fi obligată, împreună şi în solidar cu
persoanele care datorează sumele menţionate mai sus, la plata acestor sume.
Comentarii la articolul 8, paragraful 1
Sancţiuni de ordin administrativ
Responsabilitatea asociaţiilor garante aşa cum este prevăzută în paragraful 1
al articolului 8 nu se referă la amenzile administrative sau la alte sancţiuni
pecuniare.
{TRANS/WP30/137, paragrafele 68-70; TRANS/WP30/AC.2/29, anexa 3}
Incasarea sumelor suplimentare
Paragrafele 1 şi 2 ale articolului 8 permit autorităţilor vamale să încaseze
sume suplimentare cum ar fi daunele cauzate sau alte penalităţi imputabile
titularului de carnet dacă autorităţile vamale consideră necesar.
{TRANS/WP30/135, paragrafele 52-55; TRANS/WP30/137, paragraful 69}.
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2. Atunci când legile şi reglementările unei Părţi contractante nu prevăd plata
drepturilor şi taxelor de import sau de export în cazul prevăzut la paragraful 1 de
mai sus, asociaţia garantă se va angaja să achite, în aceleaşi condiţii, o sumă egală cu
cuantumul drepturilor şi taxelor de import sau de export, majorate, dacă este cazul
cu dobânzile de întârziere.

Note explicative la articolul 8, paragraful 2

0.8.2

Dispoziţiile prezentului paragraf se aplică dacă, în cazul unor neregularităţi ca
acelea vizate la paragraful 1 al articolului 8, legile şi reglementările unei Părţi
contractante prevăd plata altor sume decât drepturile şi taxele de import sau
export, cum ar fi amenzi administrative sau alte sancţiuni pecuniare. Suma de
plată nu trebuie totuşi să depăşească cuantumul drepturilor şi taxelor de import
sau export care ar fi fost datorate dacă mărfurile ar fi fost importate conform
dispoziţiilor vamale în vigoare, cuantum mărit de eventualele dobânzi pentru
întârziere.
(CEE/TRANS/17/Amend.8, intrat în vigoare pe 1 august 1987}

3. Fiecare Parte contractantă va determina cuantumul maxim, pe fiecare Carnet TIR,
al sumelor care pot fi pretinse asociaţiei garante, potrivit dispoziţiilor paragrafelor 1
şi 2 de mai sus.
Note explicative la articolul 8, paragraful 3
0.8.3

Este recomandat autorităţilor vamale să limiteze la o sumă echivalentă cu
50.000 USD per Carnet TIR cuantumul maxim eventual exigibil al asociaţiei
garante. Pentru un transport de alcool şi de tutun, aşa cum este detaliat mai jos
şi care depăşeşte pragurile definite în continuare, se recomandă autorităţilor
vamale să stabilească suma maximă eventual exigibilă asociaţiilor garante la o
sumă echivalentă cu 200.000 USD:
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1) Alcool etilic nedenaturat cu o concentraţie alcoolică volumetrică mai mare
de 80% sau mai mult (cod SH: 22.07.10)
2) Alcool etilic nedenaturat cu o concentraţie alcoolică volumetrică mai mică
de 80%; rachiuri, lichioruri şi alte băuturi spirtoase; preparate alcoolice
compuse din tipurile utilizate la fabricarea băuturilor (cod SH: 22.08)
3) Ţigări de foi (inclusiv cele cu capătul tăiat) şi ţigări subţiri de foi,
conţinând tutun (cod SH: 24.02.10)
4) Ţigări conţinând tutun (cod SH: 24.02.20)
5) Tutun pentru fumat, chiar conţinând urme de tutun în proporţie completă
(cod SH: 24.03.10).
Este recomandată limitarea la o sumă echivalentă cu 50.000 USD a
cuantumului maxim eventual exigibil asociaţiilor garante, în cazul în care
cantităţile de mai jos nu sunt depăşite pentru categoriile de tutun şi alcool
definite mai sus :
i. 300 litri
ii. 500 litri
iii. 40.000 bucăţi
iv. 70.000 bucăţi
v. 100 kilograme.
Cantităţile exacte în litri, bucăţi şi kilograme ale categoriilor de tutun şi alcool
de mai sus trebuie să fie înscrise în manifestul Carentului TIR.
(CEE/TRANS/17/Amend.17; intrat în vigoare pe 1 octombrie 1994 ;
CEE/TRANS /17/Amend.18; intrat în vigoare pe 1 august 1995}
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Comentariu la Notele explicative 0.8.3
Drepturile şi taxe datorate
Conform articolului 4 al Convenţiei, mărfurile transportate conform
procedurii TIR sunt scutite de plată sau de depunerea oricărui drept sau taxe
de import sau de export, chiar dacă drepturile şi taxele datorate depăşesc
suma de 50.000 USD pentru încărcăturile transportate sub acoperirea
Carnetului TIR obişnuit şi de 200.000 USD pentru încărcăturile transportate
sub acoperirea Carnetului TIR Tabac/Acool , sau o sumă analoagă fixată de
către autorităţile vamale naţionale. In acest caz autorităţile vamale ale ţărilor
de tranzit pot totuşi să pretindă, conform articolului 23 al Convenţiei, ca
vehiculele rutiere să fie escortate pe cheltuiala transportatorului pe teritoriul
ţării sale.
{TRANS/GE.30/59, paragrafele 34 şi 35 ; TRANS/WP30/137, paragrafele 75 şi
76 ; TRANS/WP.30/159, paragraful 25}
4. Asociaţia garantă va deveni răspunzătoare faţă de autorităţile ţării unde este situat
biroul vamal de plecare din momentul în care Carnetul TIR va fi fost luat în
evidenţă de biroul vamal. In ţările următoare traversate în cursul unei operaţiuni de
transport al mărfurilor sub regim TIR, această responsabilitate va începe atunci
când mărfurile vor intra în aceste ţări sau, în cazul suspendării transportului TIR,
conform dispoziţiilor paragrafelor 1 şi 2 ale art.26, atunci când Carnetul TIR va fi
luat în evidenţă de biroul vamal la care transportul TIR este reluat.
(CEE/TRANS/17/Amend.21 intrat în vigoare pe 12 mai 2002)
5. Responsabilitatea asociaţiei garante va acoperi nu numai mărfurile enumerate pe
Carnetul TIR, ci şi mărfurile care, deşi neenumerate pe acest carnet, s-ar găsi în
partea sigilată a vehiculului rutier sau în containerul sigilat. Ea nu va acoperi nici o
altă marfă.
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Note explicative la articolul 8, paragraful 5
0.8.5

Dacă garanţia este implicată pentru mărfurile care nu sunt enumerate în
Carnetul TIR, administraţia interesată ar trebui să indice motivele care au stat
la baza concluziei că aceste mărfuri au fost în partea sigilată a vehiculului
rutier sau în containerul sigilat.
(CEE/TRANS/17/Amend.6; intrat în vigoare pe 1 august 1985}

6. Pentru a determina drepturile şi taxele menţionate la paragrafele 1 şi 2 ale
prezentului articol, datele relative la mărfurile înscrise în Carnetul TIR sunt valabile
până la proba contrarie.
Note explicative la articolul 8, paragraful 6
0.8.6

1. In lipsa existenţei în Carnetul TIR a indicaţiilor suficient de precise pentru a
permite taxarea mărfurilor, cei interesaţi pot face dovada naturii exacte a
mărfurilor.
2. Dacă nu este făcută nici o dovadă, drepturile şi taxele nu vor fi aplicate la o
taxă forfetară fără legătură cu natura mărfurilor, ci la taxa cea mai ridicată
aplicabilă genului de mărfuri acoperite prin indicaţiile Carnetului TIR.

7. Atunci când sumele menţionate la paragrafele 1 şi 2 ale prezentului articol devin
exigibile, autorităţile competente trebuie, dacă este posibil, să pretindă plata acestora
direct de la persoana sau persoanele care datorează aceste sume, înainte de a
introduce o reclamaţie pe lângă asociaţia garantă.
Notă explicativă la articolul 8, paragraful 7
0.8.7

Măsurile care trebuie luate de către autorităţile competente pentru a solicita
plata de la persoana (persoanele) direct responsabilă (e) trebuie să comporte cel
puţin o notificare de nedescărcare a operaţiunii TIR şi/sau transmiterea
reclamaţiei de plată a Carnetului TIR.
(CEE/TRANS/17/Amend.21; intrat în vigoare pe 12 mai 2002)
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Articolul 9
1. Asociaţia garantă stabileşte perioada de valabilitate a Carnetului TIR, specificând o
ultimă zi de valabilitate după care carnetul nu poate fi prezentat la biroul vamal de
plecare pentru luarea în evidenţă.
2. Carnetul va rămâne valabil până la terminarea operaţiunii TIR la biroul de
destinaţie, cu condiţia ca el să fi fost luat în evidenţă la biroul vamal de plecare în
ultima zi de valabilitate sau înaintea acestei date, aşa cum este prevăzut la
paragraful 1 al prezentului articol.
Articolul 10
1. Descărcarea unei operaţiuni TIR trebuie efectuată fără întârziere.
(CEE/TRANS/17/Amend.21 intrat în vigoare pe 12 mai 2002)
2. Atunci când autorităţile vamale ale unei ţări au descărcat o operaţiune TIR acestea
nu mai pot solicita asociaţiei garante plata sumelor menţionate la articolul 8,
paragrafele 1 şi 2, cu excepţia cazului în care certificatul de încheiere a operaţiunii
TIR a fost obţinut într-un mod fraudulos sau abuziv sau dacă încheierea operaţiunii
nu a avut loc.
(CEE/TRANS/17/Amend.21; intrat în vigoare pe 12 mai 2002)

Notă explicativă la articolul 10
0.10

Certificatul de încheiere a operaţiunii TIR este considerat că a fost obţinut în
mod abuziv sau fraudulos atunci când operaţiunea TIR a fost efectuată
folosindu-se compartimentele de încărcare sau containere modificate fraudulos
sau atunci când au fost constatate fapte cum ar fi utilizarea de documente false
sau inexacte, substituirea de mărfuri, manipularea sigiliilor vamale, etc., sau
atunci când acest certificat a fost obţinut prin alte mijloace ilicite.
(CEE/TRANS/17/Amend.21; intrat în vigoare pe 12 mai 2002)
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Articolul 11
1. In cazul în care o operaţiune TIR nu a fost descărcată, autorităţile competente nu
vor avea dreptul să pretindă de la asociaţia garantă plata sumelor menţionate la
paragrafele 1 şi 2 ale art.8 dacă, în termen de un an, socotit de la data luării în
evidenţă a Carnetului TIR de către aceste autorităţi, ele nu au avizat în scris
asociaţia despre nedescărcare. Această dispoziţie va fi aplicabilă, de asemenea,
atunci când certificatul de încheiere a operaţiunii TIR a fost obţinut într-o manieră
abuzivă sau frauduloasă, dar în acest caz termenul va fi de doi ani.
(CEE/TRANS/17/Amend.21; intrat în vigoare pe 12 mai 2002)
Note explicative la articolul 11, paragraful 1
0.11-1

In afara notificării adresate asociaţiei garante, autorităţile vamale ar trebui să
notifice titularul Carnetului TIR, de îndată ce este posibil, că o operaţiune TIR
nu a fost descărcată. Acest lucru s-ar putea face în acelaşi timp cu notificarea
asociaţiei garante.
(CEE/TRANS/17/Amend.21; intrat în vigoare pe 12 mai 2002)
Comentarii la articolul 11, paragraful 1
Plata drepturilor şi taxelor
Autorităţile competente ar trebui să se limiteze în recursul lor împotriva
asociaţiei garante la plata drepturilor şi taxelor eludate aferente părţii de marfă
pentru care au fost constatate neregularităţile.
{TRANS/GE.30/AC.2/12, paragraful 22; TRANS/GE.30/GRCC/11, paragraful
8}
Termenul de notificare
In ceea ce priveşte termenul de notificare a asociaţiei naţionale garante cu
privire la nedescărcarea Carnetelor TIR, data care trebuie luată în
consideraţie este aceea a primirii notificării şi nu cea a expedierii sale. Totuşi,
alegerea metodei de dovadă a notificării aparţine administraţiei vamale
interesate (notificarea prin scrisoare recomandată poate fi utilizată de
exemplu ca dovadă a primirii). Dacă termenul este depăşit, asociaţia
naţională garantă încetează de a mai fi răspunzătoare.
{TRANS/GE.30/AC.2/12, paragraful 28; TRANS/GE.30/35, paragrafele 47 şi
48; TRANS/GE.30/GRCC/11, paragrafele 14 şi 15}

- 56 Notificarea asociaţiei (asociaţiilor) garantă (e)
Autorităţile vamale trebuie să notifice de îndată ce este posibil asociaţia
(asociaţiile) lor garantă (e) respectivă (e), cazurile relevante din paragraful 1
al articolului 11 în care o operaţiune TIR nu a fost descărcată.
{TRANS/WP.30/192, paragraful 26; TRANS/WP.30/AC.2/59, anexa 5}
Notificarea titularului Carnetului TIR
Notificarea titularului Carnetului TIR la care se face referire la notele
explicative 0.8.7 şi 0.11-1 trebuie efectuată prin transmiterea unei scrisori
recomandate.
{TRANS/WP.30/192, paragraful 26; TRANS/WP.30/AC.2/59, anexa 5}
2. Cererea de plată pentru sumele menţionate la paragrafele 1 şi 2 ale art.8 va fi
adresată asociaţiei garante cel mai devreme în termen de trei luni, de la data la care
această asociaţie a fost informată că operaţiunea TIR nu a fost descărcată sau că
certificatul de încheiere a operaţiunii TIR a fost obţinut în mod abuziv sau
fraudulos, dar cel mai târziu în termen de doi ani, socotit de la acea dată. Totuşi, în
ce priveşte cazurile care sunt deferite justiţiei în termenul de doi ani indicat mai sus,
cererea de plată va fi adresată într-un termen de un an, socotit de la data la care
hotărârea judecătorească a devenit executorie.
(CEE/TRANS/17/Amend.21; intrat în vigoare pe 12 mai 2002)
Note explicative la articolul 11, paragraful 2
0.11-2

Atunci când ele trebuie să ia hotărârea de a elibera sau nu mărfurile sau
vehiculul, autorităţile vamale nu ar trebui să se lase influenţate de faptul că
asociaţia garantă este responsabilă de plata drepturilor, taxelor sau dobânzilor
pentru întârziere datorate de titularul carnetului, dacă legislaţia lor le permite
folosirea altor modalităţi pentru asigurarea protecţiei intereselor de care ele
sunt responsabile.
(CEE/TRANS/17/Amend.21; intrat în vigoare pe 12 mai 2002)

3. Pentru a achita sumele pretinse, asociaţia garantă va dispune de un termen de trei
luni, socotit de la data cererii de plată care i-a fost adresată. Asociaţia va obţine
rambursarea sumelor vărsate dacă, în doi ani de la data cererii de plată, s-a dovedit
organelor vamale că nici o neregulă n-a fost comisă în ce priveşte operaţiunea de
transport în cauză.
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Note explicative la articolul 11, paragraful 3
0.11-3

Dacă asociaţia garantă este rugată, conform procedurii prevăzute la articolul
11, să verse sumele menţionate la paragrafele 1 şi 2 ale art.8 şi nu o face în
intervalul de trei luni prevăzut în Convenţie, autorităţile competente ar putea
solicita plata sumelor respective pe baza reglementării lor naţionale, fiind
vorba de neexecutarea unui contract de garanţie subscris de asociaţia garantă în
virtutea legislaţiei naţionale.

Capitolul III
TRANSPORTUL MĂRFURILOR SUB ACOPERIREA CARNETULUI TIR
a) AGREAREA VEHICULELOR ªI A CONTAINERELOR
Articolul 12
Pentru a beneficia de dispoziţiile secţiunilor a) şi b) ale prezentului capitol, fiecare
vehicul rutier trebuie să îndeplinească, din punct de vedere al construcţiei şi
echipamentului sau, condiţiile definite de anexa nr.2 a prezentei convenţii şi trebuie să fi
fost agreat conform procedurii definite în anexa nr.3 a prezentei convenţii. Certificatul
de agreare trebuie să fie conform modelului din anexa nr.4.
Comentariu la articolul 12
Certificat de agreare
Pentru a fi conform cu modelul care figurează în anexa 4, certificatul de
agreare trebuie să fie în format A 3 pliat în două.
{TRANS/GE.30/10, paragraful 33; TRANS/WP.30/157, paragrafele 27 -30;
TRANS/AC.2/35, anexa 6}
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Prezenţa la bord a certificatului de agreare şi a plăcii de agreare
Prezenţa la bordul vehiculului a unui certificat de agreare conform modelului
descris în anexa 4 a Convenţiei este recomandată doar pentru compartimentul
încărcăturii al unui vehicul rutier conform articolului 1 din anexa 2 a
Convenţiei. In cazul transportului unei caroserii amovibile, aşa după cum este
aceasta definită în nota explicativă 0.1 e) a anexei 6, sau al unui container, o
placă de agreare conform anexei 7, partea a doua, a Convenţiei, trebuie fixată
pe caroseria amovibilă agreată sau pe containerul agreat.
{TRANS/WP.30/168, paragraful 38; TRANS/WP.30/AC.2/39, paragraful 17}
Articolul 13
1. Pentru a beneficia de dispoziţiile secţiunilor a) şi b) ale prezentului capitol,
containerele trebuie să fie construite conform condiţiilor definite în prima parte a
anexei nr.7 şi trebuie să fi fost agreate după procedura definită în partea a doua a
acestei anexe.
2. Containerele agreate pentru transportul de mărfuri sub sigiliul vamal, în aplicarea
Convenţiei vamale relative la containere din 1956, a acordurilor încheiate sub egida
ONU, care au decurs din aceasta, a Convenţiei vamale relative la containere din
1972, sau a oricăror acte internaţionale care ar înlocui sau modifica această ultimă
convenţie, sunt considerate ca fiind corespunzătoare dispoziţiilor paragrafului 1 de
mai sus şi trebuie să fie acceptate pentru transportul sub regim TIR fără o nouă
agreare.
Articolul 14
1. Fiecare parte contractantă îşi rezervă dreptul de a refuza recunoaşterea valabilităţii
agreării vehiculelor rutiere sau containerelor care nu îndeplinesc condiţiile
prevăzute la art.12 şi 13 de mai sus. Totuşi, părţile contractante vor evita să întârzie
transportul atunci când defectele constatate sunt de importanţă minoră şi nu creează
nici un risc de fraudă.
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2. Inainte de a fi reutilizat pentru transportul de mărfuri sub sigiliul vamal vehiculul
rutier sau containerul, care nu mai corespunde condiţiilor care au justificat agrearea
sa, va trebui să fie repus în starea iniţială sau să facă obiectul unei noi agreări.
b) PROCEDURA TRANSPORTULUI SUB ACOPERIREA UNUI CARNET TIR
Articolul 15
1. Nici un document vamal special nu va fi cerut pentru importul temporar al
vehiculului rutier, al ansamblului de vehicule sau al containerului, utilizate pentru
transportul mărfurilor sub regimul TIR. Nici o garanţie nu va fi cerută pentru
vehiculul rutier, ansamblul de vehicule sau containere.
2. Dispoziţiile paragrafului 1 al prezentului articol nu împiedică o Parte contractantă
să ceară îndeplinirea, la biroul vamal de destinaţie, a formalităţilor prevăzute în
reglementările naţionale, pentru a se garanta faptul că, odată încheiată operaţiunea
TIR, vehiculul rutier, ansamblul de vehicule sau containerul vor fi reexportate.
Notă explicativă la articolul 15
0.15

Scutirea de documentele vamale de import temporar poate crea anumite
dificultăţi când este vorba de vehicule nesupuse înmatriculării, cum ar fi în
anumite ţări remorcile sau semiremorcile. In acest caz, dispoziţiile articolului
15 pot fi respectate, garantând autorităţilor vamale o siguranţă suficientă, prin
menţiunea pe voletele nr.1 şi nr.2 ale Carnetului TIR utilizate de ţara
respectivă şi pe cotoarele corespunzătoare a caracteristicilor (mărci şi numere)
acestor vehicule.
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Comentarii la articolul 15
Documente vamale
Nefiind cerut nici un document sau garanţie pentru vehicul, voletele detaşate
la punctul de intrare şi la punctul de ieşire sunt utilizate pentru control. In
cazul distrugerii vehiculului, nu se va pune nici o problemă, ţinând seama de
dispoziţiile articolului 41 al Convenţiei. Dacă vehiculul ar dispare pur şi
simplu, o acţiune în justiţie ar trebui angajată conform legislaţiei naţionale
pentru a solicita o compensare transportatorului a cărui adresă este indicată
pe Carnetul TIR.
{TRANS/GE.30/10, paragrafele 26 şi 27}
Proceduri vamale
Reglementarea nr.4151/88 din 21 noiembrie 1988 a Comunităţii economice
europene (O.J. L 367, 31.12.1988, pagina 1) privind expedierea mărfurilor
importate în teritoriul Comunităţii şi reglementării nr.1855/89 din 14 iunie
1989 (O.J. L 186, 30.06.1989, pagina 8) privind importul temporar al
mijloacelor de transport, nu modifică procedurile vamale prevăzute în
Convenţia TIR din 1975 şi nu este în contradicţie cu articolul 15 al Convenţiei
TIR din 1975.
{TRANS/WP.30/131, paragrafele 37 şi 38}
Articolul 16
Atunci când un transport TIR va fi efectuat de un vehicul rutier sau de un ansamblu de
vehicule, o placă dreptunghiulară purtând inscripţia TIR şi având caracteristicile
menţionate în anexa nr.5 la prezenta convenţie se va fixa în faţa şi în spatele vehiculului
sau a ansamblului de vehicule. Aceste plăci vor fi dispuse astfel încât să fie foarte
vizibile. Ele vor fi mobile sau fixate sau concepute astfel încât să poată fi întoarse,
acoperite sau pliate sau să poată indica înt-un alt mod că o operaţiune de transport TIR
nu este în desfăşurare.
(CEE/TRANS/17/Amend.16;
intrat
în
vigoare
pe
24
iunie
1994;
CEE/TRANS17/Amend.21; intrat în vigore pe 12 mai 2002)
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Comentariu la articolul 16
Caracteristici tehnice ale plăcilor TIR
Plăcile TIR trebuie să fie plăci rigide conform prescripţiilor tehnice ale
articolului 16 şi ale Anexei 5 la Convenţie. Autocolantele nu sunt acceptate ca
plăci TIR.
{TRANS/WP.30/157, paragraful 61}
Articolul 17
1. Se va întocmi un singur Carnet TIR pentru fiecare vehicul rutier sau container. Se
va putea întocmi totuşi un singur Carnet TIR pentru un ansamblu de vehicule sau
pentru mai multe containere încărcate într-un singur vehicul rutier sau într-un
ansamblu de vehicule. In acest caz, manifestul mărfurilor din carnet va trebui să
cuprindă separat conţinutul fiecărui vehicul făcând parte dintr-un ansamblu de
vehicule sau al fiecărui container.
Note explicative la articolul 17, paragraful 1
0.17-1

Dispoziţia care prevede ca manifestul mărfurilor acoperite de Carnetul TIR
trebuie să indice separat conţinutul fiecărui vehicul al unui ansamblu de
vehicule, sau al fiecărui container, are ca scop numai facilitarea controlului
vamal al conţinutului unui singur vehicul sau al unui singur container. Această
dispoziţie nu trebuie deci să fie interpretată cu o asemenea exactitate încât
orice diferenţă între conţinutul efectiv al unui vehicul sau al unui container şi
conţinutul acestui vehicul sau al acestui container, aşa după cum este indicat în
manifest, să fie considerată ca o violare a dispoziţiilor Convenţiei.
Dacă transportatorul poate dovedi spre satisfacţia autorităţilor competente că în
pofida acestei diferenţe, toate mărfurile indicate în manifest corespund
totalului mărfurilor încărcate în ansamblul de vehicule sau în containerele
acoperite de Carnetul TIR, nu va trebui, în principiu, să se considere că a avut
loc o încălcare a dispoziţiilor vamale.
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2. Carnetul TIR va fi valabil pentru o singură călătorie. Acesta va conţine cel puţin
numărul de volete detaşabile care sunt necesare pentru transportul TIR în cauză.
(CEE/TRANS17/Amend.21; intrat în vigore pe 12 mai 2002)
Note explicative la articolul 17, paragraful 2
0.17.2

In cazul transportului efectelor de strămutare, se va putea aplica procedura
prevăzută la paragraful 10 c) a reglementărilor referitoare la utilizarea
Carnetului TIR şi se va simplifica cu moderaţie enumerarea obiectelor
transportate.
Comentariu la articolul 17
Eliberarea carnetelor pentru trenurile rutiere şi ansamblurile formate dintr-un
tractor şi o semiremorcă
La biroul vamal de plecare, autorităţile vamale trebuie să decidă dacă este
cazul să se utilizeze un singur sau mai multe Carnete TIR pentru un ansamblu
de vehicule sau pentru mai multe containere încărcate pe un singur vehicul
rutier sau pe un ansamblu de vehicule, în sensul alineatelor g) şi h) al primului
articol al Convenţiei. In schimb, conform articolului 4 al Convenţiei, nu este
permis, odată ce numărul Carnetelor a fost stabilit, să se solicite Carnete TIR
suplimentare la birourile vamale de trecere.
{TRANS/WP.30/157, paragraful 26}
Eliberarea carnetelor TIR pentru o încărcătură mixtă compusă din mărfuri
normale şi mărfuri agabaritice
Atunci când ia o hotărâre privind numărul de carnete TIR solicitate pentru
transportul unei încărcături mixtge compuse atât din mărfuri normale cât şi
mărfuri agabaritice, biroul vamal de plecare trebuie să ţînă sema de
dispoziţiile speciale de la articolul 32, conform cărora, pentru transportul
mărfurilor agabaritice, coperta şi toţi voleţii Carnetului TIR trebuie să poarte
indicaţia “mărfuri agabaritice”. Intrucât această indicaţie nu acoperă
mărfurile normale transportate sub sigiliu vamal, un carnet(e) TIR distinct(e)
trebuie solicitat(e) pentru a acoperi transportul de mărfuri normale.
TRANS/WP.30/AC.2/71, anexa 3;TRANS/WP.30/206, paragraful 57

- 63 Utilizarea simultană a mai multor Carnete TIR
Atunci când biroul vamal de plecare a acceptat mai multe Carnete TIR pentru
un singur transport TIR, el trebuie să indice toate numerele de referinţă ale
carnetelor respective în rubrica “Pentru utilizare oficială” a tuturor voleţilor
fiecăruia din carnetele TIR acceptate.
TRANS/WP.30/AC.2/71, anexa 3; TRANS/WP.30/208, paragraful 52

Articolul 18
Un transport TIR va putea comporta mai multe birouri vamale de plecare şi de
destinaţie dar, numărul total al birourilor vamale de plecare şi de destinaţie nu poate
depăşi cifra patru. Carnetul TIR nu va putea fi prezentat la birourile vamale de
destinaţie decât dacă toate birourile vamale de plecare l-au luat în evidenţă.
(CEE/TRANS17/Amend.10 ;
intrat
în
vigoare
pe
23
mai
1989 ;
CEE/TRANS/17.Amend.21 ; intrat în vigoare pe 12 mai 2002)
Note explicative la articolul 18
0.18-1

Buna funcţionare a regimului TIR presupune ca autorităţile vamale ale unei ţări
să refuze ca un birou de ieşire al acestei ţări să fie desemnat ca birou de
destinaţie pentru un transport care continuă către ţara vecină, care este şi ea de
asemenea Parte contractantă la prezenta Convenţie, cu excepţia cazului când
solicitarea nu este justificată din motive speciale.

0.18-2

1. Mărfurile trebuie să fie încărcate în aşa fel încât lotul de mărfuri destinat a fi
descărcat la primul loc de descărcare să poată fi scos din
vehicul sau din
container fără să fie necesară descărcarea celuilalt sau celorlalte loturi de
mărfuri destinate a fi descărcate la alte locuri de descărcare.
2. In cazul unui transport care comportă o descărcare în mai multe birouri, este
necesar, de îndată ce o descărcare parţială a avut loc, să se facă menţiune
despre aceasta pe toate manifestele rămase ale Carnetului TIR în rubrica 12 şi
să se precizeze în acelaşi timp pe voletele rămase şi pe cotoarele
corespunzătoare că s-au aplicat noi sigilii.
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Comentariu la articolul 18
Mai multe birouri vamale de plecare şi/sau de destinaţie
O operaţiune TIR poate implica mai mult de un birou vamal de plecare în una
sau mai multe ţări, cu condiţia ca numărul total al birourilor vamale de
plecare şi de destinaţie să nu depăşească cifra patru. Conform Reglementării
nr.6 din cadrul Reglementărilor referitoare la utilizarea Carnetului TIR
(anexa 1 la Convenţie, Modelul Carnetului TIR : versiunea 1 şi 2, pagina 3 a
coperţii), sunt necesare încă două foi suplimentare pentru fiecare birou vamal
de plecare şi/sau de destinaţie. De fiecare dată când mai multe birouri vamale
de plecare şi/sau de destinaţie sunt implicate, foile Carnetului TIR trebuie să
fie completate astfel încât mărfurile încărcate ulterior la diferitele birouri să
fie adăugate pe manifestul mărfurilor sau suprimate (rubricile 9, 10 şi 11) şi
birourile de plecare şi/sau de destinaţie să indice în rubrica 16 mărfurile
încărcate sau descărcate ulterior.
{TRANS/G.30/55, paragraful 22 ; TRANS/WP.30/141, paragarful 39-41 ;
TRANS/WP.30/AC.2/31, anexa 3 ; TRANS/WP.30/192, paragraful 26 ;
TRANS/WP.30/AC.2/59, anexa 5}
Posibilităţi de a majora numărul total al locurilor de încărcare şi descărcare,
în cazuri excepţionale, la mai mult de patru
Conform articolului 18 al Convenţiei şî punctului 5 al Reglementărilor
referitoare la utilizarea Carnetului TIR (anexa 1), un transport TIR nu poate
avea mai mult de patru locuri de încărcare şi de descărcare. Pentru a creşte
numărul total al locurilor de încărcare şi de descărcare în cursul unui singur
şi acelaşi transport, un autovehicul rutier sau un ansamblu de autovehicule
poate efectua mai multe transporturi TIR consecutive sau simultane, fiecare
transport fiind efectuat sub acoperirea unui Carnet TIR distinct. In acest scop,
întreprinderile de transport dispun de mai multe opţiuni:
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q) Utilizarea consecutivă a două carnete TIR pentru un singur transport conform
comentariului de la articolul 28 “Posibilitatea utilizării a două carnete TIR pentru un
singur transport TIR”. Primul Carnet TIR poate acoperi până la patru birouri vamale
de plecare şi de destinaţie. După descărcarea primului Carnet TIR la al patrulea
birou vamal, un al doilea Carnet TIR poate fi deschis şi utilizat pentru restul
transportului. Acest lucru trebuie menţionat în cele două carnete TIR. Ultimul birou
vamal de destinaţie acoperit de primul Carnet TIR devine deci birou de plecare pentru
cel de-al doilea Carnet TIR, care poate acoperi până la trei birouri vamale de
destinaţie. In primul carnet TIR, toate mărfurile destinate birourilor vamale de
destinaţie ale celui de-al doilea Carnet TIR ar trebui să figureze ca fiind destinate
ultimului birou vamal de destinaţie. Această procedură poate acoperi până la şapte
birouri vamale de plecare şi de destinaţie. Pentru a îndeplini condiţiile enunţate la
articolul 2 al Convenţiei, este esenţial ca fiecare transport TIR să traverseze cel puţin
o frontieră. Utilizarea consecutivă a două carnete TIR nu necesită decât o singură
garanţie TIR ;
ii) Utilizarea simultană a mai multor autovehicule rutiere (de exemplu, un ansamblu de
autovehicule) sau a mai multor containere. Conform paragrafuui 1 al articolului 17 al
Convenţiei TIR, un singur Carnet TIR este întocmit pentru un autovehicul rutier, sau
un container. Fiecare Carnet TIR poate necesita până la patru locuri de încărcare şi
descărcare. Biroul(rile) vamal(e) de plecare ar trebui să indice toate numerele de
referinţă ale carnetelor respective în rubrica “Pentru utilizare oficială” a tuturor
voleţilor fiecăruia din carnetele TIR acceptate.
Oricare ar fi soluţia adoptată, transporturile care trebuie descărcate în diferite locuri ar
trebui să fie separate unele de altele, aşa după cum este indicat la paragraful 1 al notei
explicative 0.18-2.
TRANS/WP.30/208, paragraful 28 şi anexa; TRANS/WP.30/AC.2/71, paragraful 71 şi
anexa 3
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Comentariul la nota explicativă 0.18-2
Descărcarea mărfurilor
Termenul descărcare la care se face referire, în special, la nota explicativă
0.18-2, nu implică în mod necesar scoaterea mărfurilor din vehicul sau din
container, de exemplu în cazul în care o operaţiune de transport continuă cu
acelaşi vehicul sau container după ce transportul TIR a fost terminat. Totuşi,
în cazul descărcării parţiale în cursul unui transport TIR şi acesta continuă,
prima parte a încărcăturii trebuie să fie fizic scoasă din compartimentul de
încărcare sau din containerul sigilat sau, în cazul mărfurilor agabaritice,
separată de mărfurile pentru care transportul TIR continuă.
{TRANS/WP.30/AC.2/59, anexa 5 ; TRANS/WP.30/192, paragraful 26}
Articolul 19
Mărfurile şi vehiculul rutier, ansamblul de vehicule sau containerul vor fi prezentate
împreună cu Carnetul TIR la biroul vamal de plecare. Autorităţile vamale ale ţării de
plecare vor lua măsurile necesare pentru a se asigura de exactitatea manifestului
mărfurilor şi pentru aplicarea sigiliilor vamale sau pentru controlul sigiliilor vamale
aplicate sub responsabilitatea acestor autorităţi vamale, de către persoane legal
autorizate.
Notă explicativă la articolul 19
0.19

Obligaţia, pentru biroul vamal de plecare, de a se asigura de exactitatea
manifestului mărfurilor implică necesitatea verificării cel puţin dacă indicaţiile
manifestului referitoare la mărfuri corespund celor din documentele de export
şi documentelor de transport sau altor documente comerciale referitoare la
aceste mărfuri; biroul vamal de plecare poate de asemenea examina mărfurile,
dacă e necesar. Biroul vamal de plecare trebuie, de asemenea, înainte de
aplicarea sigiliilor, să verifice starea vehiculului rutier sau al containerului şi,
în cazul vehiculelor sau containerelor cu prelată, starea prelatelor şi a
legăturilor de închidere a prelatelor, aceste accesorii nefiind cuprinse în
certificatul de agreare.
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Comentariu la articolul 19
Controlul la biroul de plecare
Buna funcţionare a regimului TIR implică ca inspecţia vamală la biroul de
plecare să fie strictă şi completă întrucât de aceasta depinde funcţionarea
procedurii TIR. Trebuie, în mod special, să se împiedice următoarele fapte:


declararea falsă a mărfurilor care să permită înlocuirea lor cu alte
mărfuri pe traseu (de exemplu, încărcarea de ţigări şi declararea de
tapet, ţigările fiind apoi descărcate şi înlocuite cu tapet); şi



transportul mărfurilor neindicate pe manifestul Carnetului TIR (de
exemplu, ţigări, alcool, droguri, arme).

{TRANS/GE/30/AC.2/12, paragraful 31; TRANS/GE.30/GRCC/11, paragrafele
19-21}
Articolul 20
Pentru parcursul pe teritoriul ţărilor lor, autorităţile vamale vor putea fixa un termen şi
vor putea cere ca vehiculele rutiere, ansamblul de vehicule sau containerul să urmeze un
itinerar determinat.
Notă explicativă la articolul 20
0.20

Atunci când ele fixează un termen pentru transportul mărfurilor pe teritoriul
lor, autorităţile vamale trebuie de asemenea să ţină seama, printre altele, de
reglementările specifice la care transportatorii trebuie să se conformeze, şi în
special de reglementările referitoare la orele de muncă şi perioadele de odihnă
obligatorie a şoferilor de vehicule rutiere. Se recomandă ca aceste autorităţi
vamale să nu facă uz de dreptul lor de a fixa itinerariul decât atunci când ele îl
consideră indispensabil.
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Comentariu la articolul 20
Penalizări pecuniare
Atunci când are loc o încălcare a obligaţiilor ce decurg din articolele 20 şi 39
şi atunci când penalizările pecuniare sunt solicitate, acestea sunt impuse nu
asociaţiei garante ci numai titularului Carnetului TIR sau persoanei
responsabile de infracţiune.
{TRANS/GE.30/AC.2/14, paragraful 29; TRANS/GE.30/39, paragraful 30}
Articolul 21
La fiecare birou vamal de trecere, ca şi la birourile vamale de destinaţie, vehiculul
rutier, ansamblul de vehicule sau containerul vor fi prezentate autorităţilor vamale
pentru control cu încărcătura şi Carnetul TIR aferent.
Note explicative la articolul 21
0.21-1

Dispoziţiile acestui articol nu limitează cu nimic autoritatea autorităţilor
vamale de a inspecta şi de a controla toate elementele vehiculului precum şi
compartimentele de încărcare sigilate.
(CEE.TRANS/17/Amend.21; intrat în vigoare pe 12 mai 2002)

0.21-2

Biroul vamal de intrare îl poate retrimite pe transportator la biroul vamal de
ieşire al ţării vecine atunci când constată că viza de ieşire a fost omisă sau nu a
fost corect aplicată în ţara respectivă. In acest caz, biroul vamal de intrare
inserează în Carnetul TIR o notă în atenţia biroului vamal de ieşire
corespondent.

0.21-3

Dacă, în cursul operaţiunilor de control, autorităţile vamale prelevează mostre
de mărfuri, ele trebuie să facă o adnotare, pe manifestul mărfurilor Carnetului
TIR, care să cuprindă toate precizările utile privind mărfurile prelevate.
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Comentariul la articolul 21
Incheierea unei operaţiuni TIR la biroul vamal de ieşire (de trecere) şi la
biroul vamal de destinaţie
Incheierea operaţiunii la biroul de trecere
Vehiculul rutier, ansamblu de vehicule sau containerul au fost prezentate
pentru control la biroul vamal de ieşire (de trecere) cu încărcătura şi Carnetul
TIR aferente acestuia.
Incheierea parţială a operaţiunii
Vehiculul rutier, ansamblul de vehicule sau containerul au fost prezentate
pentru control la biroul vamal de destinaţie cu încărcătura şi Carnetul TIR
aferente acestuia, după care o parte a încărcăturii transportului TIR a fost
scoasă.
Incheierea definitivă a operaţiunii
Vehiculul rutier, ansamblul de vehicule sau containerul au fost prezentate
pentru control la ultimul birou de destinaţie cu încărcătura sau restul de
încărcătură în cazul încheierii (încheierilor) parţiale anterioare şi Carnetul
TIR aferente acestuia.
{TRANS/WP.30/192, paragraful 26; TRANS/WP.30/AC.2/59, anexa 5}
Articolul 22
1. De regulă, şi în afara cazului în care ele ar proceda la controlul mărfurilor în
aplicarea paragrafului 2 al art.5, autorităţile vamale ale birourilor vamale de trecere
ale fiecărei Părţi contractante vor accepta sigiliile vamale ale celorlalte Părţi
contractante, cu condiţia ca aceste sigilii să fie intacte. Totuşi, autorităţile vamale
menţionate vor putea adăuga, dacă necesităţile controlului o cer, propriile lor sigilii.
2. Sigiliile vamale astfel acceptate de o parte contractantă vor beneficia pe teritoriul
său de aceeaşi protecţie juridică ca şi sigiliile naţionale.
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Articolul 23
Autorităţile vamale nu trebuie:
- să escorteze vehiculele rutiere, ansamblurile de vehicule sau containerele pe
teritoriul ţării lor, pe cheltuiala transportatorilor;
- să procedeze, pe timpul transportului, la controlul vehiculelor rutiere sau al
containerelor şi a încărcăturii lor
decât numai în cazuri excepţionale.
Comentariu la articolul 23
Escorta vehiculelor rutiere
Conform articolului 4 din Convenţie, mărfurile transportate conform
procedurii TIR sunt scutite de plata sau de depunerea drepturilor sau taxei de
import sau de export, chiar dacă drepturile şi taxele datorate depăşesc suma
de 50.000 USD pentru încărcăturile transportate sub acoperirea Carnetului
TIR obişnuit şi de 200.000 USD pentru încărcăturile transportate sub
acoperirea Carnetului TIR Tabac/Alcool , sau o sumă analoagă fixată de
autorităţile vamale naţionale. In acest caz autorităţile vamale ale ţării de
tranzit vor putea totuşi, conform articolului 23 al Convenţiei, solicita ca
vehiculele rutiere să fie escortate pe cheltuiala transportatorului pe teritoriul
ţării sale. ªi în astfel de cazuri şi în special dacă nici o dovadă scrisă nu este
furnizată transportatorului, se recomandă autorităţilor vamale, la solicitarea
transportatorului, să înscrie pe cotorul nr.1 al Carnetului TIR, la rubrica 5
Diverse , cuvântul Escortă , urmat de o scurtă indicaţie asupra motivelor
care au condus la prevederea unei astfel de escorte.
{TRANS/GE.30/59, paragrafele 34 şi 35 ; TRANS/WP.30/137, paragrafele 75
şi 76 ; TRANS/WP.30/159, paragraful 25 ; TRANS/WP.30/194, paragraful 63,
TRANS/WP.30/AC.2/63, anexa 3}
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Articolul 24
Dacă, în timpul transportului sau la un birou vamal de trecere, autorităţile vamale
procedează la controlul încărcăturii unui vehicul rutier, a unui ansamblu de vehicule
sau a unui container, ele vor face menţiune pe voletele Carnetului TIR, utilizat în ţara
lor, pe cotoarele corespunzătoare şi pe voletele care rămân în Carnetul TIR, despre noile
sigilii aplicate ca şi despre natura controlului efectuat.
Articolul 25
Dacă, în timpul transportului, un sigiliu vamal este rupt în alte cazuri decât în cele
prevăzute la art.24 şi 35, sau dacă mărfurile au pierit sau au suferit stricăciuni fără ca
un astfel de sigiliu să fie rupt, va fi aplicată procedura prevăzută în anexa nr.1 a
prezentei Convenţii pentru utilizarea Carnetului TIR, fără a prejudicia aplicarea
eventuală a dispoziţiilor legislaţiilor naţionale şi vor întocmi procesul-verbal de
constatare cuprins în Carnetul TIR.
Articolul 26
1. Atunci când transportul efectuat sub acoperirea Carnetului TIR traversează, pe o
porţiune din traseu, teritoriul unui stat care nu este Parte contractantă la prezenta
Convenţie, transportul TIR va fi suspendat pe timpul traversării. In acest caz
autorităţile vamale ale Părţii contractante al cărui teritoriu este în continuare
traversat, vor accepta Carnetul TIR pentru reluarea transportului TIR sub rezerva
ca sigiliile vamale şi/sau mărcile de identificare să fi rămas intacte. In cazul în care
sigiliile vamale nu au rămas intacte, autorităţile vamale pot accepta carnetul TIR
pentru reluarea transportului TIR conform prevederilor art. 25.
(CEE/TRANS17/Amend.21;
intrat
în
vigoare
pe
12
mai
2002;
CEE/TRANS17/Amend.21; intrat în vigoare pe 19 septembrie 2004)
2. Se va proceda la fel şi pentru acea parte a traseului pe parcursul căreia Carnetul
TIR nu este utilizat de titularul carnetului pe teritoriul unei Părţi contractante, fie
datorită existenţei unor proceduri mai simple de tranzit vamal, fie atunci când
utilizarea regimului de tranzit vamal nu este necesară.
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3. In aceste cazuri, birourile vamale unde transportul TIR este întrerupt sau reluat vor
fi considerate ca birouri de trecere la ieşire sau, respectiv, la intrare.
(CEE/TRANS17/Amend.21; intrat în vigoare pe 12 mai 2002)

Comentariu la articolul 26
Suspendarea unei operaţiuni de transport TIR într-o Parte contractantă unde
nu există asociaţie garantă agreată
Articolul 26 se aplică de asemenea Părţilor contractante unde nu există
asociaţie garantă agreată şi unde, în consecinţă, dispoziţiile Convenţiei nu se
aplică, conform paragrafului b) al articolului 3. O listă a acestor Părţi
contractante este întocmită de Comitetul de gestiune TIR şi de Comitetul
executiv TIR (TIRExB) pe baza documentelor depuse la Comitetul executiv de
Părţile contractante, în virtutea dispoziţiilor anexei 9 la Partea I a Convenţiei.
{TRANS/WP.30/AC.2/63, anexa 3}

- 73 Aplicarea regimului TIR atunci când o parte a traseului nu este efectuată rutier
In conformitate cu articolul 2 al Convenţiei, cu condiţia ca o parte a traseului între
începutul transportului TIR şi încheierea sa să se facă rutier, pot fi utilizate ale
moduri de transport (transport feroviar, transport pe cale navigabilă, etc.). Pe
parcursul părţii din traseu care nu este efectuată rutier, titularul unui Carnet TIR
poate fie:
-

Să solicite autorităţilor vamale să suspende transportul TIR în virtutea
dispoziţiilor paragrafului 2 al articolului 26 al Convenţiei. Pentru ca transportul
TIR suspendat să poată fi reluat, trebie să fie posibilă aplicarea regimului vamal
şi realizarea controlului vamal la încheierea părţii din traseu neefectuată rutier.
Dacă totalitatea traseului în ţara de plecare nu este efectuat rutier, operaţiunea
TIR poate începe şi poate fi imediat certificată ca fiind încheiată la biroul vamal
de plecare detaşând totodată voleţii nr.1 şi 2 ai Carnetului TIR. In aceste condiţii,
nici o garanţie TIR nu este acordată pentru partea care a rămas din traseul
efectuat pe teritoriul ţării respective. Totuşi, transportul TIR ar putea fi uşor
reluat la biroul vamal care se găseşte la capătul părţii din traseul neefectuat
rutier pe teritoriul unei alte Părţi contractante, conform dispoziţiilor articolului
26 al Convenţiei; sau

-

Să utilizeze regimul TIR. Totuşi, în acest caz, titularul nu trebuie să piardă din
vedere că o operaţiune TIR într-o ţară dată nu se poate efectua decât cu condiţia
ca autorităţile vamale naţionale să fie în măsură să asigure tratamentul
corespunzător Carnetului TIR la locurile denumite în continuare (după cum
convine): (birou de trecere) la intrare, (birou de trecere) la ieşire şi (birou vamal)
de destinaţie.
TRANS/WP.30/AC.2/67, paragraf 64 şi anexa 4; TIRExB/REP/13/Rev.1, paragraf
23

Articolul 27
Sub rezerva dispoziţiilor prezentei Convenţii, şi în special a art.18, un alt birou vamal de
destinaţie va putea fi substituit biroului vamal de destinaţie iniţial desemnat.
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Articolul 28
1. Incheierea unei operaţiuni TIR trebuie certificată de autorităţile vamale fără
întârziere. Incheierea unei operaţiuni TIR poate fi certificată cu sau fără rezerve;
atunci când încheierea este certificată cu rezerve, acestea trebuie să se bazeze pe
elemente legate de operaţiunea TIR în sine. Aceste fapte trebuie notate clar în
Carnetul TIR.
(CEE/TRANS17/Amend.21; intrat în vigoare pe 12 mai 2002)
2. In cazul în care mărfurile sunt plasate sub un alt regim vamal sau sub un alt sistem
de control vamal, toate neregularităţile ce pot fi constatate sub acel regim vamal sau
sistem de control vamal nu trebuie să fie atribuite titularului Carnetului TIR sau
oricărei alte persoane care acţionează în numele său.
(CEE/TRANS17/Amend.21; intrat în vigoare pe 12 mai 2002)
Note explicative la articolul 28
0.28

Utilizarea Carnetului TIR trebuie să fie limitată la funcţiile care-i sunt proprii,
adică operaţiunea de tranzit. Carnetul TIR nu trebuie să servească, de exemplu,
la acoperirea staţionării la destinaţie a mărfurilor sub control vamal.
(CEE/TRANS17/Amend.21; intrat în vigoare pe 12 mai 2002)
Comentarii la articolul 28
Restituirea Carnetului TIR titularului sau oricărei persoane care acţionează în
numele său
Trebuie subliniat că restituirea imediată a Carnetului TIR titularului sau
oricărei alte persoane care acţionează în numele său, fie că operaţiunea a fost
încheiată cu sau fără rezerve, este o obligaţie esenţială a biroului de
destinaţie. In afara faptului că ea facilitează controlul de către asociaţia
emitentă şi organizaţia internaţională vizată la articolul 6 al Convenţiei, ea
permite de asemenea acestor organizaţii chiar din momentul restituirii
carnetului, să elibereze un nou carnet titularului; numărul de carnete în
circulaţie (în posesia titularului) la un moment oarecare este de fapt limitat.
{TRANS/GE.30/AC.2/12, paragraful 33, TRANS/GE.30/GRCC/11, paragrafele
24 şi 25; TRANS/WP.30/192, paragraful 6; TRANS/WP.30/AC.2/59, anexa 5}
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Posibilitatea de a utiliza două Carnete TIR pentru un singur transport TIR
Câteodată numărul de volete al Carnetului TIR nu este suficient pentru a
efectua un transport TIR complet. In acest caz, prima parte a transportului TIR
trebuie încheiată conform articolelor 27 şi 28 ale Convenţiei şi un nou carnet
trebuie să fie acceptat de acelaşi birou vamal ca cel care a certificat
încheierea primei părţi a transportului TIR şi utilizat pentru restul
transportului TIR. O inscripţie corespunzătoare trebuie făcută în cele două
Carnete TIR pentru a atesta acest fapt.
{TRANS/WP.30/AC.2/23, paragraful 21; TRANS/WP.30/192, paragraful 26;
TRANS/WP.30/AC.2/59, anexa 5}
Proceduri recomandate după încheierea operaţiunii TIR
Articolul 28 dispune ca încheierea operaţiunii TIR trebuie să fie certificată
fără întârziere de autorităţile vamale. Incheierea intervine sub rezerva ca
mărfurile să fi fost plasate sub un alt regim vamal sau sub un alt sistem de
supraveghere vamală. Poate fi vorba de o vămuire pentru consumul intern, de
un transfer dincolo de o frontieră către o ţară terţă sau către o zonă liberă şi
de o depozitare într-un loc agreat de autorităţile vamale în aşteptarea
declaraţiei în vederea unui alt regim vamal.
{TRANS/WP.30/192, paragraful 26; TRANS/WP.30/AC.2/59, anexa 5}
Incheierea unei operaţiuni TIR
1. In cazurile în care o operaţiune TIR a fost certificată ca fiind încheiată
fără rezerve, autorităţile vamale care declară că acest certificat a fost
obţinut într-o manieră abuzivă sau frauduloasă trebuie să indice în
notificarea lor de neîncheiere şi/sau în cererea lor de plată motivele pentru
care ele au declarat acest certificat ca fiind obţinut într-o manieră abuzivă
sau frauduloasă.
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2. Autorităţile vamale nu pot certifica încheierea unei operaţiuni TIR prin
emiterea de rezerve sistematice, nespecificate sau fără expunerea
motivelor, cu singurul scop de a ocoli dispoziţiile paragrafului 1 al
articolului 10 şi ale paragrafului 1 al articolului 11.
{TRANS/GE/30/GRCC/11, paragraful 12; TRANS/GE.30/AC.2/12,
paragraful 25; TRANS/WP.30/192, paragraful 26; TRANS/WP.30/AC.2/59,
anexa 5}

Indicarea rezervelor
Atunci când încheierea unei operaţiuni TIR face obiectul rezervelor,
autorităţile vamale trebuie să exprime rezervele lor într-o manieră foarte clară
şi ele de asemenea trebuie să indice existenţa unei rezerve prin completarea
rubricii 27 a voletului nr.2 al Carnetului TIR, precum şi procesul verbal de
constatare dacă e cazul.
{TRANS/GE.30/8, paragraful 12; TRANS/WP.30/192, paragraful 26;
TRANS/WP.30/AC.2/59, anexa 5}

Alte forme de dovezi pentru încheierea operaţiunii TIR
Se recomandă autorităţilor vamale să accepte în mod excepţional, de exemplu,
ca altă formă de dovadă în reglementările unei operaţiuni TIR, informaţiile
următoare, cu condiţia ca ele să fie furnizate spre satisfacţia lor:
-

-

orice certificat oficial sau confirmare oficială a încheierii unei operaţiuni
TIR, provenind de la o altă Parte contractantă unde a continuat sau
încheiat transportul TIR corespunzător, sau confirmarea că mărfurile
respective au fost plasate sub un alt regim vamal, de exemplu vămuite
pentru consumul intern;

mătcile nr.1 sau nr.2 corespunzătoare Carnetului TIR corespunzător
ştampilate de această Parte contractantă, sau copia acestora furniyată de
organizaţia internaţională vizată la articolul 6 al Convenţiei care trebuie
să confirm că este vorba de o copie certificată conformă cu originalul.
TRANS/WP.30/159, paragraful 38; TRANS/WP.30/192, paragraful 26;
TRANS/WP.30/AC.2/59, paragarful 46 şi anexa 5
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Proceduri îmbunătăţite de utilizare a Carnetelor TIR de către transportatori
In anumite Părţi contractante, transportatorul nu are contacte directe cu
agenţii competenţi ai biroului vamal de destinaţie înainte ca destinatarul sau
agenţii săi să îndeplinească formalităţile vamale necesare vămurii mărfurilor
pentru consumul intern sau pentru trecerea sa sub orice alt regim vamal
ulterior operaţiunii TIR. In scopul permiterii transportatorului sau şoferului
sau să verifice dacă autorităţile vamale competente încheie regulamentar
procedura TIR, transportatorul sau şoferul său sunt autorizaţi, dacă doresc, să
păstreze Carnetul TIR şi să nu remită destinatarului sau agenţilor săi decât o
copie a voletului galben nr.1/nr.2 (care nu este destinat vămilor) al Carnetului
TIR, precum şi orice alt document solicitat. La terminarea vămurii mărfurilor
pentru consum intern sau trecerea lor sub orice alt regim vamal,
transportatorul sau şoferul său ar trebui să fie autorizaţi să se ducă personal
la agentul competent al vămilor pentru a obţine o atestare a încheierii
operaţiunii TIR.
{TRANS/WP.30/188, paragraful 54; TRANS/WP.30/AC.2/59, anexa 6}
c) DISPOZIŢII RELATIVE LA TRANSPORTUL MĂRFURI LOR GRELE SAU
VOLUMINOASE
Articolul 29
1. Dispoziţiile prezentei secţiuni nu vor fi aplicate decât transporturilor de mărfuri
grele sau voluminoase, definite la subparagraful p) al art.1 al prezentei Convenţii.
(CEE/TRANS17/Amend.21; intrat în vigoare pe 12 mai 2002)
2. Atunci când dispoziţiile prezentei secţiuni sunt aplicabile, transportul mărfurilor
grele sau voluminoase poate, după cum decid autorităţile biroului vamal de plecare,
să se efectueze cu vehicule sau containere nesigilate.
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3. Dispoziţiile prezentei secţiuni nu vor fi aplicate decât dacă, după părerea
autorităţilor biroului vamal de plecare, este posibil să se identifice fără dificultate
mărfurile grele sau voluminoase transportate, în baza descrierii făcute, precum şi,
dacă este cazul, accesoriile transportate în acelaşi timp, sau dacă acestor mărfuri li se
pot aplica sigilii vamale şi/sau mărci de identificare de natură să împiedice orice
substituire sau sustragere a acestor mărfuri fără să rămână urme vizibile.
Notă explicativă la articolul 29
0.29

Nu este solicitat certificatul de agreare pentru vehiculele rutiere sau
containerele care transportă mărfuri grele sau volumionase. Biroului vamal de
plecare îi revine însă obligaţia de a verifica dacă celelalte condiţii fixate în
acest articol sunt îndeplinite pentru acest gen de transport. Birourile vamale ale
altor Părţi contractante vor accepta hotărârea luată de biroul vamal de plecare
cu condiţia să nu li se pară a fi în contradicţie evidentă cu dispoziţiile acestui
articol 29.
Comentarii la articolul 29
Vehicule rutiere asimilate mărfurilor grele sau voluminoase
Dacă vehiculele rutiere sau vehiculele speciale, ele însele asimilate mărfurilor
grele sau voluminoase transportă alte mărfuri grele sau voluminoase, astfel
încât atât vehiculul cât şi mărfurile să îndeplinească în acelaşi timp condiţiile
enunţate la capitolul III c) al Convenţiei, nu este necesar decât un singur
Carnet TIR care ar trebui să poarte pe coperta sa şi pe toate voletele
menţiunea precizată la articoul 32 al Convenţiei. Dacă aceste vehicule
transportă mărfuri normale în compartimentul de încărcare sau în containere,
vehiculul sau containerele trebuie să fi fost anterior agreate conform
condiţiilor enunţate la capitolul III a) şi compartimentul de încărcare sau
containerele trebuie să fie sigilate.
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Dispoziţiile articolului 3 a) iii) al Convenţiei se aplică în cazul vehiculelor
rutiere sau vehiculelor speciale exportate din ţara unde este situat biroul
vamal de destinaţie. Intr-un asemenea caz, dispoziţiile articolului 15 al
Convenţiei referitoare la importul temporar al unui vehicul rutier nu se
aplică. Documentele vamale referitoare la importul temporar al unor astfel de
vehicule nu sunt deci solicitate.
{TRANS/WP.30/AC.2/59, anexa 6: TRANS/WP.30/AC.2/65, anexa 2;
TRANS/WP.30/200, paragraful 72}
Transportul vitelor
Dispoziţiile articolului 29 al Convenţiei privind transportul mărfurilor grele
sau voluminoase ar trebui să poată fi aplicate transportului de vite.
{TRANS/GE.30/AC.2/21, paragraful 30}
Articolul 30
Toate dispoziţiile prezentei Convenţii de la care nu există derogări prin dispoziţiile
speciale ale prezentei secţiuni sunt aplicabile la transportul mărfurilor grele sau
voluminoase sub regim TIR.
Articolul 31
Responsabilitatea asociaţiei garante va acoperi nu numai mărfurile enumerate pe
Carnetul TIR, dar şi mărfurile care, deşi nu sunt enumerate în acest carnet, s-ar găsi pe
platforma de încărcare sau printre mărfurile enumerate pe Carnetul TIR.
Articolul 32
Carnetul TIR utilizat va trebui să poarte pe coperta sa şi pe toate voletele indicaţia
mărfuri grele sau voluminoase cu litere groase, în engleză sau în franceză.
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Comentariu la articolul 32
Eliberarea carnetelor TIR pentru o încărcătură mixtă compusă din mărfuri
normale şi mărfuri agabaritice
Atunci când ia o hotărâre privind numărul de carnete TIR solicitate pentru
transportul unei încărcături mixtge compuse atât din mărfuri normale cât şi
mărfuri agabaritice, biroul vamal de plecare trebuie să ţînă sema de
dispoziţiile speciale de la articolul 32, conform cărora, pentru transportul
mărfurilor agabaritice, coperta şi toţi voleţii Carnetului TIR trebuie să poarte
indicaţia “mărfuri agabaritice”. Intrucât această indicaţie nu acoperă
mărfurile normale transportate sub sigiliu vamal, un carnet(e) TIR distinct(e)
trebuie solicitat(e) pentru a acoperi transportul de mărfuri normale.
TRANS/WP.30/AC.2/71, anexa 3;TRANS/WP.30/206, paragraful 57

Articolul 33
Autorităţile biroului vamal de plecare vor putea cere ca la Carnetul TIR să fie anexate
specificaţia coletelor, fotografii, schiţe etc. care se vădesc necesare pentru identificarea
mărfurilor transportate. In acest caz autorităţile vamale vor viza aceste documente, un
exemplar al documentelor menţionate va fi ataşat pe verso coperţii Carnetului TIR, iar
pe toate manifestele carnetului se va face menţiune despre aceste documente.

Articolul 34
Autorităţile biroului vamal de trecere al fiecărei Părţi contractante vor accepta sigiliile
vamale şi/sau mărcile de identificare aplicate de autorităţile competente ale celorlalte
Părţi contractante. Ele vor putea totuşi să adauge alte sigilii şi/sau mărci de identificare
şi vor menţiona pe voletele Carnetului TIR utilizate în ţara lor, pe cotoarele
corespunzătoare şi pe voletele rămase în Carnetul TIR, noile sigilii şi/sau mărci de
identificare aplicate.
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Articolul 35
Dacă pe traseu sau la un birou vamal de trecere autorităţile vamale, procedând la
controlul încărcăturii, vor rupe sigiliile şi/sau vor înlătura mărcile de identificare, ele
vor menţiona pe voletele Carnetului TIR, utilizate în ţara lor, pe cotoarele
corespunzătoare şi pe voletele rămase în Carnetul TIR, noile sigilii şi/sau mărci de
identificare aplicate.

Capitolul IV
ABATERI
Articolul 36
Orice abatere de la dispoziţiile prezentei Convenţii va expune pe contravenient, în ţara
în care abaterea a fost comisă, sancţiunilor prevăzute de legislaţia acestei ţări.
Articolul 37
Atunci când nu este posibil să se determine teritoriul pe care o abatere a fost comisă, ea
este considerată ca fiind pe teritoriul Părţii contractante unde ea a fost constatată.
Articolul 38
1. Fiecare Parte contractantă va avea dreptul să excludă, temporar sau cu titlu
definitiv, de la beneficiul prezentei Convenţii, orice persoană vinovată de abateri
grave de la legile sau reglementările vamale aplicabile transporturilor internaţionale
de mărfuri.
Note explicative la articolul 38, paragraful 1
0.38.1

Nota explicativă a fost suprimată.
(CEE/TRANS17/Amend.23; intrat în vigoare pe 7 noiembrie 2003)
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2. Această excludere va fi notificată în termen de o săptămână autorităţilor competente
ale Părţii contractante pe al cărei teritoriu persoana în cauză este stabilită sau
domiciliată, asociaţiei sau asociaţiilor garante ale ţării ori teritoriului vamal unde
încălcarea a fost comisă şi Comitetului executiv TIR.
(CEE/TRANS/17/Amend.19; intrat în vigoare pe 17 februarie 1999}
Note explicative la articolul 38, paragraful 2
Nota explicativă a fost suprimată.
(CEE/TRANS/17/Amend.19; intrat în vigoare pe 17 februarie 1999}
Comentarii la articolul 38
Cooperarea între autorităţile competente
In timpul procedurii de abilitare a unei persoane să utilizeze Carnete TIR
conform celei de-a doua părţi a anexei 9 a Convenţiei, autorităţile competente
ale Părţii contractante unde persoana respectivă are reşedinţa sau este
domiciliată trebuie să ţină seama de orice informaţie notificată de o altă Parte
contractantă conform paragrafului 2 al articolului 38 privind abaterea gravă
sau repetată de la legislaţia vamală comisă de această persoană. Astfel, în
scopul permiterii Părţii contractante unde persoana respectivă are reşedinţa
sau este domiciliată de a studia aprofundat cazul, este important ca notificarea
să furnizeze maximul de detalii.
{TRANS/WP.30/196, paragraful 76; TRANS/WP.30/200, paragraful 68;
TRANS/WP.30/AC.2/67, paragraful 63 şi anexa 3}
Excluderea unui transportator naţional de la regimul TIR.
In scopul excluderii de la regimul TIR a unui transportator naţional vinovat de
o abatere gravă de la reglementarea vamală, comisă pe teritoriul ţării unde îşi
are reşedinţa sau domiciliază, se recomandă autorităţilor vamale să recurgă
la dispoziţiile paragrafului 4 al articolului 6 şi ale paragrafului 1 d) al celei
de-a doua părţi a anexei 9 mai degrabă decât la dispoziţiile paragrafului 1 al
articolului 38.
{TRANS/WP.30/196, paragraful 77; TRANS/WP.30/200, paragraful 68;
TRANS/WP.30/AC.2/67, paragraful 63 şi anexa 3}
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Articolul 39
Atunci când operaţiunile TIR sunt recunoscute ca fiind efectuate potrivit prevederilor
Convenţiei:
1. Părţile contractante nu vor releva diferenţele minore privind executarea obligaţiilor
legate de termen sau itinerariu.
2. De asemenea, nepotrivirile între indicaţiile de pe manifestul mărfurilor din Carnetele
TIR şi conţinutul vehiculului rutier, al unui ansamblu de vehicule sau al unui
container nu vor fi considerate ca abateri în sarcina titularului Carnetului TIR, în
sensul prezentei Convenţii, atunci când se va dovedi autorităţilor competente că
aceste nepotriviri nu se datorează erorilor comise în cunoştinţă de cauză sau din
neglijenţă în momentul încărcării sau expedierii mărfurilor sau în momentul
întocmirii manifestului menţionat.
Notă explicativă la articolul 39
0.39

Expresia “erori comise din neglijenţă” vizează actele care nu sunt comise
deliberat şi în plină cunoştinţă de cauză dar care rezultă urmare faptului că nu
au fost luate măsurile necesare şi rezonabile pentru a asigura exactitatea
informaţiilor într-un caz special.

Articolul 40
Administraţiile vamale ale ţărilor de plecare şi de destinaţie nu vor reţine în sarcina
titularului Carnetului TIR nepotrivirile care vor fi eventual constatate în aceste ţări
atunci când aceste nepotriviri vor privi regimurile vamale care au precedat sau care au
urmat unui transport TIR şi dacă titularul carnetului nu este implicat.
(CEE/TRANS/17/Amend.21; intrat în vigoare pe 12 mai 2002)
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Articolul 41
Atunci când s-a dovedit autorităţilor vamale că mărfurile înscrise în manifestul unui
Carnet TIR au pierit sau au fost iremediabil pierdute datorită unui accident sau forţei
majore, sau că ele lipsesc din cauze datorate naturii lor, se va acorda dispensă de plata
drepturilor şi taxelor vamale exigibile.
Articolul 42
La cererea motivată a unei Părţi contractante, autorităţile competente ale Părţilor
contractante interesate de un transport TIR vor accepta să comunice acesteia toate
informaţiile disponibile care ar fi necesare pentru aplicarea dispoziţiilor art. 30, 40 şi 41
de mai sus.
(CEE/TRANS/17/Amend.21; intrat în vigoare pe 12 mai 2002)
Comentariu la articolul 42
Cooperarea între autorităţile vamale
Adesea este dificil pentru autorităţile vamale în cazul nedescărcării Carnetelor
TIR să stabilească drepturile şi taxele de import sau export deoarece se
întâmplă frecvent ca mărfurile să fie descrise în carnet într-o manieră foarte
vagă şi fără indicarea valorii lor. In acest caz trebuie cerute biroului vamal
de plecare informaţii suplimentare privind mărfurile îmbarcate. In astfel de
circumstanţe, este deosebit de importantă o colaborare strânsă şi schimbul de
informaţii între autorităţile vamale întrucât numai respectarea strictă a
dispoziţiilor articolelor 42 şi 50 ale Convenţiei pot garanta aplicarea eficientă
a regimului de tranzit TIR.
{TRANS/WP.30/131, paragrafele 39 şi 40}

- 85 Articolul 42 bis
Autorităţile competente, în strânsă cooperare cu asociaţiile, vor lua toate măsurile
necesare pentru a asigura utilizarea corectă a Carnetelor TIR. In acest scop ele vor lua
măsuri de control corespunzătoare, naţionale şi internaţionale. Măsurile naţionale de
control luate în acest context de către autorităţile competente vor fi comunicate imediat
Comitetului executiv TIR care va examina conformitatea acestora cu prevederile
Convenţiei. Măsurile internaţionale de control vor fi adoptate de Comitetul de gestiune.
{CEE/TRANS/17/Amend.19; intrat în vigoare pe 17 februarie 1999}

Capitolul V
NOTE EXPLICATIVE
Articolul 43
Notele explicative cuprinse în anexele 6 şi 7, partea a treia, dau interpretarea unor
dispoziţii ale prezentei Convenţii şi anexelor sale. Ele conţin de asemenea şi unele
practici recomandate.
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Capitolul VI
DISPOZIŢII DIVERSE
Articolul 44
Fiecare Parte contractantă va acorda facilităţi asociaţiilor garante interesate în ceea ce
priveşte:
a) transferul de valută necesar achitării sumelor cerute de autorităţile Parţilor
contractante în baza dispoziţiilor prevăzute la art.8 al prezentei Convenţii;
b) transferul de valută necesar plăţii formularelor de Carnet TIR trimise
asociaţiilor garante de asociaţiile străine corespondente sau de organizaţiile
internaţionale.
Articolul 45
Fiecare Parte contractantă va publica lista birourilor vamale de plecare, de trecere şi de
destinaţie pe care le-a desemnat pentru îndeplinirea operaţiunilor TIR. Părţile
contractante ale căror teritorii sunt limitrofe se vor consulta pentru desemnarea de
comun acord a birourilor de frontieră corespondente şi a orelor de lucru ale acestora.
Notă explicativă la articolul 45
0.45

Se recomandă Părţilor contractante să înfiinţeze un număr cât mai mare posibil
de birouri vamale pentru operaţiunile TIR, fie că sunt birouri interne, fie
birouri de frontieră.
Articolul 46

1. Pentru operaţiunile vamale menţionate în prezenta Convenţie, activitatea
personalului vamal nu va da loc plăţii unor redevenţe, excepţie făcând cazurile în
care activitatea se va desfăşura în afara zilelor, orelor şi locurilor normal prevăzute
pentru astfel de operaţiuni.
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2. Ori de câte ori este posibil, Părţile contractante vor facilita la birourile vamale
operaţiunile vamale privind mărfurile perisabile.
Comentariu la articolul 46
Cheltuieli ocazionate de intervenţia vămilor la solicitarea transportatorului
Toate cheltuielile ocazionate de intervenţia vămilor la solicitarea
transportatoruluil, aşa după cum se stipulează la comentariul la articolul 5 al
Convenţiei TIR, sunt în sarcina acestuia din urmă.
{TRANS/WP.30/196, anexa 3 ; TRANS/WP.30/AC.2/63, anexa 3}
Articolul 47
1. Dispoziţiile prezentei Convenţii nu împiedică aplicarea restricţiilor şi controalelor
derivând din reglementările naţionale şi bazate pe considerente de moralitate
publică, securitate publică, igienă sau sănătate publică sau pe considerente de ordin
veterinar sau fitopatologic şi nici perceperea sumelor exigibile conform acestor
reglementări.
2. Dispoziţiile prezentei Convenţii nu împiedică aplicarea altor dispoziţii naţionale sau
internaţionale care reglementează transporturile.
Comentariu la articolul 47
Controale
Toate controalele trebuie să fie minime şi să se limiteze la cazurile în care
împrejurări sau riscuri reale le justifică.
{TRANS/GE.30/17, paragraful 42}

- 88 Atunci când articolul 47, paragraful 1, se aplică, aceste restricţii şi controale
antrenează în general întârzieri şi cheltuieli suplimentare în transportul
mărfurilor. In consecinţă, ele trebuie să fie reduse la minimum şi limitate la
cazurile în care ele sunt justificate de împrejurări sau risc.
{TRANS/WP.30/204, paragraful 58; TRANS/WP.30/AC.2/69, anexa 3}

Articolul 48
Nici o dispoziţie din prezenta Convenţie nu exclude dreptul Părţilor contractante care
formează o uniune vamală sau economică de a adopta reguli speciale privind operaţiile
de transport care încep sau se încheie pe teritoriile lor sau tranzitului prin aceste
teritorii, în măsura în care aceste reguli nu reduc facilităţile prevăzute prin prezenta
Convenţie.

Articolul 49
Prezenta Convenţie nu împiedică aplicarea unor facilităţi mai mari pe care părţile
contractante le acordă sau ar dori să le acorde, fie prin dispoziţii unilaterale, fie în
virtutea unor acorduri bilaterale sau multilaterale, cu rezerva ca facilităţile astfel
acordate să nu împiedice aplicarea dispoziţiilor prezentei Convenţii şi, în special
funcţionarea operaţiunilor TIR.
Articolul 50
Părţile contractante îşi vor comunica reciproc, la cerere, informaţiile necesare pentru
aplicarea dispoziţiilor prezentei Convenţii, în special cele privind agrearea vehiculelor
rutiere sau containerelor, ca şi cele privind caracteristicile tehnice ale construcţiei lor.
Articolul 51
Anexele la prezenta Convenţie fac parte integrantă din Convenţie.
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Capitolul VII
DISPOZIŢII FINALE
Articolul 52
Semnare, ratificare, acceptare, aprobare şi aderare
1. Toate statele membre ale Organizaţiei Naţiunilor Unite sau membre ale uneia din
instituţiile sale specializate sau ale Agenţiei internaţionale pentru energia atomică,
părţi la statutul Curţii internaţionale de Justiţie, şi orice alt stat invitat de Adunarea
generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite, pot deveni Părţi contractante la prezenta
Convenţie:
a) semnând-o, fără rezerva ratificării, acceptării sau aprobării;
b) depunând un instrument de ratificare, de acceptare sau aprobare după ce au
semnat-o sub rezerva ratificării, acceptării sau aprobării ; sau
c) depunând un instrument de aderare.
2. Prezenta Convenţie va fi deschisă spre semnare, de la 1 ianuarie 1976 până la 1
decembrie 1976 inclusiv, la Oficiul Naţiunilor Unite de la Geneva, statelor
menţionate la paragraful 1 al prezentului articol. După această dată, ea va fi
deschisă acestor state pentru aderare.
3. Uniunile vamale sau economice pot, de asemenea, conform dispoziţiilor paragrafelor
1 şi 2 ale prezentului articol, să devină Părţi contractante la prezenta Convenţie în
acelaşi moment cu toate statele care le compun sau în orice moment după ce toate
toate statele care le compun au devenit Părţi contractante la prezenta Convenţie.
Totuşi, aceste uniuni nu vor avea drept de vot.
4. Instrumentele de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare vor fi depuse la
Secretarul general al Organizaţiei Naţiunilor Unite.
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Articolul 53
Intrare în vigoare
1. Prezenta Convenţie va intra în vigoare la şase luni după data la care cinci din statele
menţionate la paragraful 1 al articolului 52 o vor semna fără rezerva ratificării,
acceptării sau aprobării, ori vor depune instrumentele lor de ratificare, acceptare,
aprobare sau aderare.
2. După ce cinci dintre statele menţionate la paragraful 1 al articolului 52 vor semna
fără rezerva ratificării, acceptării sau aprobării sau vor depune instrumentul lor de
ratificare, acceptare, aprobare sau aderare, prezenta Convenţie va intra în vigoare,
pentru toate noile Părţi contractante, la şase luni după data depunerii
instrumentului lor de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare.
3. Orice instrument de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare depus după intrarea
în vigoare a unui amendament la prezenta Convenţie va fi considerat ca aplicându-se
textului modificat al prezentei Convenţii.
4. Orice instrument de această natură depus după acceptarea unui amendament dar
înaintea intrării sale în vigoare, va fi considerat ca aplicându-se textului modificat al
prezentei Convenţii la data intrării în vigoare a amendamentului.
Articolul 54
Denunţarea
1. Orice Parte contractantă va putea denunţa prezenta Convenţie prin notificare
adresată Secretarului general al Organizaţiei Naţiunilor Unite.
2. Denunţarea va produce efecte la cincisprezece luni după data la care Secretarul
general va primi notificarea privind denunţarea.
3. Valabilitatea Carnetelor TIR luate în evidenţă de către biroul vamal al ţării de
plecare înaintea datei la care denunţarea va produce efecte, nu va fi afectată de
această denunţare, iar garanţia asociaţiilor garante va rămâne efectivă conform
condiţiilor prezentei Convenţii.
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Articolul 55
Extincţia
Dacă, după intrarea în vigoare a prezentei Convenţii, numărul statelor care sunt Părţi
contractante va fi inferior celui de cinci în timpul unei perioade oarecare de
douăsprezece luni consecutive, prezenta Convenţie va înceta să-şi producă efectele la
sfârşitul perioadei de douăsprezece luni.
Articolul 56
Abrogarea Convenţiei TIR din 1959
1. La intrarea sa în vigoare, prezenta Convenţie va abroga şi înlocui, în relaţiile dintre
Părţile contractante la prezenta Convenţie, Convenţia TIR din 1959.
2. Certificatele de agreare eliberate pentru vehicule rutiere şi containere, conform
condiţiilor Convenţiei TIR din 1959, vor fi acceptate în limita termenului lor de
valabilitate sau sub rezerva reînnoirii la transportul de mărfuri sub sigiliu vamal de
către Părţile contractante ale prezentei Convenţii, cu condiţia ca aceste vehicule şi
containere să îndeplinească în continuare condiţiile conform cărora au fost agreate
iniţial.

Articolul 57
Reglementarea diferendelor
1. Orice diferend între două sau mai multe Părţi contractante privind interpretarea
sau aplicarea prezentei Convenţii va fi, pe cât posibil, rezolvat pe calea negocierilor
între Părţile în litigiu sau într-un alt mod.
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2. Orice diferend între două sau mai multe Părţi contractante privind interpretarea
sau aplicarea prezentei Convenţii care nu poate fi rezolvat în modul arătat la
paragraful 1 al prezentului articol va fi supus, la cererea uneia dintre părţi, unui
tribunal arbitral compus astfel: fiecare parte la diferend va numi un arbitru, iar cei
doi arbitri desemnaţi vor desemna un al treilea arbitru care va fi preşedinte. Dacă
timp de trei luni după ce a primit o cerere una din părţi nu a desemnat arbitrul sau
dacă arbitrii nu au putut alege un preşedinte, oricare dintre părţi va putea cere
Secretarului general al Organizaţiei Naţiunilor Unite să procedeze la numirea
arbitrului sau a preşedintelui tribunalului arbitral.
3. Decizia tribunalului arbitral constituit conform dispoziţiilor paragrafului 2 va fi
obligatorie pentru părţile în diferend.
4. Tribunalul arbitral va stabili propriul său regulament interior.
5. Tribunalul arbitral decide cu majoritatea voturilor membrilor săi.
6. Orice controversă care ar putea să apară între părţile la diferend cu privire la
interpretarea şi executarea sentinţei arbitrale va putea fi adusă de către una din
părţi în faţa tribunalului arbitral care a dat sentinţa pentru a fi judecată de acesta.

Articolul 58
Rezerve
1. Orice stat va putea, în momentul în care va semna sau ratifica sau va adera la
prezenta Convenţie, să declare că nu se consideră legat de paragrafele 2-6 ale art.57
din prezenta Convenţie. Celelalte Părţi contractante nu vor fi legate prin aceste
paragrafe faţă de orice Parte contractantă care va formula o asemenea rezervă.
2. Orice Parte contractantă care va formula o rezervă conform paragrafului 1 al
prezentului articol va putea în orice moment să ridice această rezervă printr-o
notificare adresată Secretarului general al Organizaţiei Naţiunilor Unite.
3. Cu excepţia rezervelor prevăzute la paragraful 1 al prezentului artricol, nici o
rezervă la prezenta Convenţie nu va fi admisă.
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Articolul 58 bis
Comitetul de gestiune
Va fi înfiinţat un Comitet de gestiune format din toate Părţile contractante.
Componenţa acestuia, funcţiile şi regulamentul interior sunt cele stabililte în anexa nr.8.
(CEE/TRANS/17/Amend.19; intrat în vigoare pe 17 februarie 1999}
Articolul 58 ter
Comitet executiv TIR
Comitetul de gestiune va înfiinţa un Comitet executiv TIR, ca organ subsidiar care, în
numele său, va îndeplini sarcinile ce îi sunt încredinţate prin aplicarea Convenţiei şi de
către Comitet. Componenţa sa, funcţiile şi regulamentul interior sunt stabilite în anexa
nr.8.
(CEE/TRANS/17/Amend.19; intrat în vigoare pe 17 februarie 1999}
Articolul 59
Procedura de amendare a prezentei Convenţii
1. Prezenta Conventie, inclusiv anexele sale, vor putea fi modificate la propunerea unei
Părţi contractante, urmând procedura prevăzută în prezentul articol.
2. Orice amendament propus la prezenta Convenţie va fi examinat de Comitetul de
gestiune compus din toate Părţile contractante conform Regulamentului interior
care face obiectul anexei nr.8. Orice amendament de această natură, examinat sau
elaborat în cursul reuniunii Comitetului de gestiune şi adoptat de acesta cu o
majoritate de două treimi din numărul membrilor prezenţi şi votanţi, va fi
comunicat de Secretarul general al Organizaţiei Naţiunilor Unite Părţilor
contractante pentru acceptare.
{CEE/TRANS/17/Amend.19; intrat în vigoare pe 17 februarie 1999}

- 94 -

3. Sub rezerva dispoziţiilor art.60, orice amendament propus, comunicat în aplicarea
dispoziţiilor paragrafului precedent, va intra în vigoare pentru toate Părţile
contractante la trei luni de la data la care comunicarea a fost făcută, dacă în această
perioadă nici o obiecţie la amendamentul propus nu a fost notificată Secretarului
general al Naţiunilor Unite de către un stat care nu este Parte contractantă.
4. Dacă o obiecţie la amendamentul propus a fost notificată conform dispoziţiilor
paragrafului 3 al prezentului articol, amendamentul va fi considerat neacceptat şi nu
va produce efecte.
Articolul 60
Procedura specială de amendare a anexelor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 şi 9
1. Orice amendament propus la anexele 1-9, examinat conform dispoziţiilor
paragrafelor 1 şi 2 ale art.59, va intra în vigoare la o dată care va fi fixată de
Comitetul de gestiune în momentul adoptării sale, cu condiţia ca, la o dată
anterioară pe care Comitetul de gestiune o va stabli în acelaşi timp cu adoptarea
amendamentului, o cincime din numărul statelor care sunt Părţi contractante sau
cinci state care sunt Părţi contractante, dacă această cifră este inferioară, să nu fi
notificat Secretarului general al Organizaţiei Naţiunilor Unite că ridică obiecţii la
amendament. Datele menţionate în prezentul paragraf se stabilesc de Comitetul de
gestiune, cu majoritatea de două treimi din numărul membrilor prezenţi şi votanţi.
(CEE/TRANS/17/Amend.19; intrat în vigoare pe 17 februarie 1999}
2. La intrarea în vigoare a unui amendament adoptat conform procedurii prevăzute la
paragraful 1 de mai sus, acesta va înlocui, pentru toate Părţile contractante, orice
dispoziţie precedentă la care se referă.
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Articolul 61
Cereri, comunicări şi obiecţii
Secretarul general al Organizaţiei Naţiunilor Unite va informa toate părţile contractante
şi toate statele menţionate la paragraful 1 al articolului 52 al prezentei Convenţii, de
orice cerere, comunicare, sau obiecţie făcută în baza art.59 şi 60 de mai sus şi a datei
intrării în vigoare a amendamentului.
Articolul 62
Conferinţă de revizuire
1. Un stat care este parte contractantă va putea, prin notificare adresată Secretarului
general al Organizaţiei Naţiunilor Unite, să ceară convocarea unei conferinţe pentru
revizuirea prezentei Convenţii.
2. O conferinţă de revizuire, la care vor fi invitate toate Părţile contractante şi toate
statele menţionate la paragraful 1 al art.52, va fi convocată de Secretarul general al
Organizaţiei Naţiunilor Unite dacă, într-un termen de şase luni de la data la care
Secretarul general al Organizaţiei Naţiunilor Unite a comunicat notificarea, cel puţin
un sfert din Părţile contractante vor face cunoscut acordul lor.
3. O conferinţă de revizuire la care vor fi invitate toate Părţile contractante şi toate
statele menţionate la paragraful 1 al art.52, va fi de asemenea, convocată de
Secretarul general al Organizaţiei Naţiunilor Unite imediat după notificarea unei
cereri în acest scop de către Comitetul de gestiune. Comitetul de gestiune va decide
dacă este cazul să formuleze o astfel de cerere, cu majoritatea membrilor săi prezenţi
şi votanţi.
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4. Dacă o conferinţă este convocată, în aplicarea dispoziţiilor paragrafelor 1 sau 3 ale
prezentului articol, Secretarul general al Organizaţiei Naţiunilor Unite va înştiinţa
despre aceasta toate Părţile contractante şi le va invita să supună într-un termen de
trei luni, propunerile care ar dori să fie examinate de conferinţă. Secretarul general
al Organizaţiei Naţiunilor Unite va transmite tuturor Părţilor contractante ordinea
de zi provizorie a conferinţei şi textele propunerilor, cu cel puţin trei luni înaintea
deschiderii conferinţei.
Articolul 63
Notificări
In afara notificărilor şi modificărilor prevăzute la art.61 şi 62, Secretarul general al
Organizaţiei Naţiunilor Unite va notifica tuturor statelor menţionate la art.52:
a) semnăturile, ratificările, acceptările, aprobările şi aderările în baza art.52;
b) datele de intrare în vigoare a prezentei Convenţii conform art.53;
c) denunţările în baza art.54;
d) extincţia prezentei Convenţii în baza art.55;
e) rezervele formulate în baza art.58.
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Articolul 64
Text autentic
După 31 decembrie 1976, originalul prezentei Convenţii va fi depus la Secretarul
general al Organizaţiei Naţiunilor Unite care va transmite copii certificate pentru
conformitate fiecăreia din Părţile contractante şi fiecăruia din statele menţionate la
paragraful 1 al art.52 care nu sunt părţi contractante.
In virtutea căreia, subscrişii plenipotenţiali au semnat prezenta Convenţie.
Intocmită la Geneva la patrusprezece noiembrie unamienouăsuteşaptezecişicinci, întrun singur exemplar, în limbile engleză, franceză şi rusă, cele trei texte având aceeaşi
valabilitate.
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2.2. ANEXE LA CONVENŢIA TIR DIN 1975
(INCLUSIV NOTELE EXPLICATIVE
ŞI COMENTARIILE REFERITOARE LA ACESTEA)

ANEXE

ANEXA 1
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Anexa 1
MODELUL CARNETULUI TIR
VERSIUNEA 1
1. Carnetul TIR este tipărit în limbra franceză, cu excepţia paginii 1 a coperţii, ale
cărei rubrici sunt de asemenea tipărite în engleză; “Reguli referitoare la utilizarea
Carnetului TIR” de la pagina 2 a versiunii în limba franceză sunt reproduse în
versiunea în limba engleză la pagina 3 a coperţii amintite. “Procesul verbal de
constatare” poate de asemenea să figureze, pe verso, într-o altă limbă decât franceza,
potrivit necesităţilor.
{CEE/TRANS/17/Amend.18; intrat în vigoare pe 1 august 1995}
2. Carnetele utilizate pentru operaţinile TIR în cadrul unui lanţ de garanţie regional
pot fi tipărite într-una din limbile oficiale ale Organizaţiei Naţiunilor Unite, cu
excepţia paginii 1 a coperţii, ale cărei rubrici sunt tipărite de asemenea în engleză
sau franceză. “Regulile referitoare la utilizarea Carnetului TIR” sunt reproduse la
pagina 2 a coperţii în limba oficială a Organizaţiei Naţiunilor Unite utilizată, precum
şi în engleză sau în franceză la pagina 3 a amintitei coperte.
VERSIUNEA 2
3. Pentru transportul de tutun şi alcool, pentru care o garanţie mai ridicată poate fi
solicitată asociaţiei garante, conform notei explicative 0.8.3 a anexei 6, autorităţile
vamale vor trebui să solicite Carnete TIR având pe copertă şi pe toţi voleţii
menţiunea distinctă “TABAC/ALCOOL” şi “TOBACCO/ALCOHOL”. Aceste
carnete trebuie în plus să ofere, cel puţin în engleză şi în franceză, precizări privind
categoriile de tutun şi de alcool garantate, pe o filă separată plasată după pagina 2 a
coperţii.
{CEE/TRANS/17/Amend.17; intrat în vigoare pe 1 octombrie 1994}
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Notă explicativă la modelul Carnetului TIR
1.10 c)

Reguli referitoare la utilizarea Carnetului TIR
Liste de încărcare anexate la manifestul mărfurilor
Nr.10 c) din regulile referitoare la utilizarea Carnetului TIR autorizează
utilizarea, sub formă de anexă la acest carnet, de liste de încărcare, chiar dacă
pe manifest există destul spaţiu pentru a înscrie toate mărfurile transportate.
Totuşi, această practică nu este autorizată decât dacă aceste liste prezintă, sub
formă lizibilă şi uşor de recunoscut, toate indicaţiile solicitate de manifestul
mărfurilor şi dacă toate celelalte dispoziţii ale regulei 10 c) sunt respectate.
(CEE/TRANS/17/Amend.2; intrat în vigoare pe 1 octombrie 1980}
Comentarii privind modelul Carnetului TIR
Metodă pentru anexarea documentelor suplimentare
Dacă, conform Regulii 10 c) sau Regulii 11 din “Regulile referitoare la
utilizarea Carnetului TIR, documente suplimentare trebuie anexate la voletele
sau la coperta Carnetului TIR, autorităţile vamale trebuie să le ataşeze la
Carnetul TIR utilizând agrafe sau alte dispozitive şi să le aplice timbre vamale
astfel încât acestea să nu poată fi înlăturate fără a lăsa urme vizibile pe
carnet.
{TRANS/WP.30/139, paragraful 43; TRANS/WP.30/AC.2/29, anexa 3;
TRANS/WP.30/AC.2/59, paragraful 46 şi anexa 5}
Descrierea mărfurilor în manifest (rubricile 9-11 ale voletelor)
Administraţiile vamale şi deţinătorii de Carnete TIR au obligaţia de a se
conforma cu stricteţe regulilor referitoare la utilizarea Carnetului TIR. După
caz, mărfurile ar trebui descrise în documente anexate la manifest, care ar
trebui să fie ştampilate de biroul vamal şi care urmează a fi menţionate în
rubrica 8 a voletelor. Trebuie făcută cel puţin descrierea comercială obişnuită
a mărfurilor pentru a permite autorităţilor vamale să le identifice fără echivoc.
{TRANS/GE.30/45, paragrafele 12-15; TRANS/WP.30/AC.2/59, paragraful 46
şi anexa 5}
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Declaraţia de valoare a mărfurilor
Adminstraţiile vamale nu au nici un motiv să reţină mărfurile în cazul în care
valoarea lor nu este declarată în Carnetul TIR.
{TRANS/GE.30/17, paragraful 44}
Incheierea operaţiunii TIR
In afara inscripţiilor solicitate, un singur timbru vamal şi o singură semnătură
în rubricile 24-28 ale voletului nr.2 sunt necesare şi suficiente pentru a
certifica încheierea unei operaţiuni TIR. Celelalte autorităţi, în afara
autorităţilor vamale, nu sunt abilitate să ştampileze şi să semneze voletele,
cotoarele şi coperta. Atunci când cotorul voletului nr.2 a fost completat de
autorităţile vamale, care aplică ştampila vamală, data şi semnătura, este
indicat, pentru titularul Carnetului TIR şi al asociaţiei garante, că încheierea
operaţiunii TIR a fost certificată, cu sau fără rezerve.
{TRANS/WP.30/192, paragraful 26; TRANS/WP.30/AC.2/59, paragraful 46 şi
anexa 5}
Ştampilele vamale pe cotor
Câteodată autorităţile vamale din ţările tranzitare nu ştampilează cotoarele
Carnetelor TIR aşa după cum este stipulat în Convenţie. Astfel de cazuri, deşi
inacceptabile, nu pun în cauză valabilitatea transportului TIR din momentul în
care Carnetul TIR este acceptat de biroul vamal de intrare (de trecere)
următor.
{TRANS/WP.30/135, paragraful 57; TRANS/WP.30/192, paragraful 26;
TRANS/WP.30/AC.2/59, paragraful 46 şi anexa 5}
Ştampile vamale pe manifestul galben
In câteva ţări, autorităţile vamale au solicitat ca ştampilele vamale să fie
aplicate pe manifestul galben al Carnetului TIR, care nu era destinat utilizării
vamale, dar a fost inserat în Carnetul TIR pentru a furniza ca exemplu, în
limba ţării de plecare, modalitatea de completare a voletelor. In consecinţă, sa recomandat să fie bifate rubricile 13-15, 17, 23 şi 28, precum şi rubrica 6 a
cotorului manifestului galben pentru a indica cu exactitate că ştampila şi
semnătura vamale nu sunt necesare în acest loc.
{TRANS/WP.30/139, paragrafele 48 şi 49}
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Versiuni traduse ale regulilor referitoare la utilizarea Carnetului TIR
Se recomandă ca “Regulile referitoare la utilizarea Carnetului TIR” să
figureze de asemenea şi pe versoul manifestului mărfurilor (care nu este
destinat vămii) conţinut în Carnetul TIR în limba dorită, oricare ar fi ea,
pentru a fi mai uşor de completat şi de utilizat Carnetul TIR.
{TRANS/WP.30/159, paragraful 45}
Alte forme de dovadă pentru încheierea operaţiunii TIR
Se recomandă autorităţilor vamale să accepte în mod excepţional, de exemplu,
ca altă formă de dovadă a încheierii corecte a unei operaţiuni TIR,
următoarele informaţii cu condiţia ca ele să fie furnizate spre satisfacţia lor:
- orice certificat oficial sau confirmarea oficială a încheierii aceleaşi
operaţiuni TIR, provenind de la o altă Parte contractantă unde a continuat
sau s-a încheiat transportul TIR corespondent, sau confirmarea că
mărfurile respective au fost plasate sub un alt regim vamal, de exemplu
vămuite pentru consumul intern;
- cotoarele nr.1 sau nr.2 corespondente Carnetului TIR corect ştampilat de
către această Parte contractantă, sau copie a acestora furnizată de
organizaţia internaţională vizată la articolul 6 al Convenţiei care trebuie să
confirme că este vorba de o copie certificată conform cu originalul.
{TRANS/WP.30/159, paragraful 38; TRANS/WP.30/192, paragraful 26;
TRANS/WP.30/AC.2/59, paragraful 46 şi anexa 5}
Indicaţia rezervelor
Atunci când încheierea unei operaţiuni TIR face obiectul rezervelor,
administraţiile vamale trebuie să-şi exprime rezervele într-o manieră perfect
clară şi trebuie de asemenea să indice existenţa rezervei prin completarea
rubricii 27 a voletului nr.2 al Carnetului TIR plasând un “R” în faţa rubricii
nr.5 a cotorului 2 al Carnetului TIR, şi să completeze procesul verbal de
constatare, dacă este cazul.
{TRANS/GE.30/8, paragraful 12; TRANS/WP.30/192, paragraful 26;
TRANS/WP.30/AC.2/59, paragraful 46 şi anexa 5}
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Modelul Carnetului TIR şi formularele de Carnete TIR tipărite şi distribuite în
prezent
In scopul împiedicării falsificării formularelor de Carnete TIR şi de a facilita
distribuirea lor şi înregistrarea, formularele de Carnete TIR tipărite şi
distribuite în prezent pot conţine detalii şi caracteristici care nu apar pe
modelul Carnetului TIR reprodus în anexa 1, ca de exemplu identificarea şi
numerotarea paginilor, cod-bare şi alte caracteristici speciale de protecţie.
Astfel de detalii şi caracteristici suplimentare trebuie aprobate de Comitetul de
gestiune TIR.
{TRANS/WP.30/192, paragraful 26; TRANS/WP.30/AC.2/59, paragraful 46 şi
anexa 5}
Modalitatea de completare a Carnetului TIR
Punctul 10 b) al Regulilor referitoare la utilizarea Carnetului TIR nu interzice
completarea de mână a Carnetului TIR sau prin orice altă metodă, cu condiţia
ca informaţiile să fie clar lizibile pe toate voletele carnetului.
{TRANS/WP.30/200, paragraful 77; TRANS/WP.30/AC.2/67, paragraful 63 şi
anexa 3}
Modalitatea de completare a rubricii 26 a voletului nr.2 şi a rubricii 3 a mătcii
nr.2 a Carnetului TIR
Se recomandă ca numai birourile vamale de destinaţie, şi nu birourile vamale
de ieşire (de trecere) să completeze rubricile sus-menţionate în momentul
descărcării.
{TRANS/WP.30/AC.2/69, paragraful 61 şi anexa 4; TIRExB/REP/15,
paragraful 11}
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Referinţe pentru versiunea 1 a modelului de Carnet TIR
CEE/TRANS/17/Amend.21; intrat în vigoare pe 12 mai 2002
CEE/TRANS/17/Amend.10 ; intrat în vigoare pe 23 mai 1989
CEE/TRANS/17/Amend.8 ; intrat în vigoare pe 1 august 1987
CEE/TRANS/17/Amend.7 şi Corr.1 ; intrat în vigoare pe 1 august 1986
CEE/TRANS/17/Amend.2 ; intrat în vigoare pe 1 octombrie 1980
Referinţe pentru versiunea 2 a modelului de Carnet TIR
CEE/TRANS/17/Amend.21 ; intrat în vigoare pe 12 mai 2002
CEE/TRANS/17/Amend.17 ; intrat în vigoare pe 1 octombrie 1994
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ANEXA 1

Pagina 2 a coper¡ii
[Anexa 1 pagina 4]

1.
2.

3.
4.
5.

6.

7.

8.

9.
10.
a)

b)
c)

d)

e)
11.

12.
13.

14.

15.

16.
17.

REGULI
referitoare la utilizarea Carnetului TIR
A. Generalitå¡i
Emitere: Carnetul TIR va fi emis în ¡ara de plecare sau în ¡ara în care titularul este stabilit sau domiciliat.
Limba: Carnetul TIR este imprimat în limba francezå, cu excep¡ia paginii 1 a coper¡ii, în care rubricile sunt imprimate ¿i în
englezå: “Regulile referitore la utilizarea carnetului TIR” sunt reproduse în versiunea englezå la pagina 3 a coper¡ii. Pe de altå
parte, pot fi adåugate file suplimentare, cuprinzând o traducere a textului men¡ionat.
Valabilitate: Carnetul TIR råmâne valabil pânå la terminarea transportului TIR la biroul vamal de destina¡ie, în måsura în care a
fost luat în eviden¡å la biroul vamal de plecare în termenul stabilit de asocia¡ia emitentå (rubrica 1 de la pagina 1 a coper¡ii).
Numår de carnete: Se va emite un singur carnet TIR pentru un ansamblu de vehicule (vehicule cuplate) sau pentru mai multe
containere încårcate fie pe un singur vehicul, fie pe un ansamblu de vehicule (a se vedea ¿i regula 10 d) de mai jos).
Numårul de birouri vamale de plecare ¿i de destina¡ie : Transporturile efectuate sub acoperirea unui carnet TIR pot comporta mai
multe birouri vamale de plecare ¿i de destina¡ie, dar numårul total al birourilor vamale de plecare ¿i de destina¡ie nu va putea
depå¿i cifra patru. Canetul TIR nu poate fi prezentat la birourile vamale de destina¡ie decât dacå toate birourile vamale de
plecare l-au luat în eviden¡å (vezi de asemenea regula 10 e) de mai jos).
Numårul de file : Dacå transportul comportå un singur birou vamal de plecare ¿i un singur birou vamal de destina¡ie, carnetul TIR
va trebui så aibå cel pu¡in 2 file pentru ¡ara de plecare, 2 file pentru ¡ara de destina¡ie, apoi 2 file pentru fiecare altå ¡arå al cårui
teritoriu este stråbåtut. Pentru fiecare birou vamal de plecare (sau de destina¡ie) suplimentar, vor fi necesare 2 alte file.
Prezentare la birourile vamale : Carnetul TIR va fi prezentat cu vehiculul rutier, ansamblu de vehicule, containerul sau
containerele la fiecare din birourile vamale de plecare, de trecere ¿i de destina¡ie. La ultimul birou vamal de plecare, trebuie så
fie aplicate semnåtura agentului ¿i ¿tampila cu datå a biroului vamal, în partea de jos a manifestului tuturor voletelor, care vor fi
utilizate pentru continuarea transportului (rubrica 17).
B. Modul de completare a carnetului TIR
ªtersåturi, scriere suprapuså: Carnetul TIR nu va prezenta nici ¿tersåturi ¿i nici scriere suprapuså. Orice rectificare va trebui
efectuatå prin tåierea indica¡iilor eronate ¿i prin adåugarea, dacå este cazul, a indica¡iilor dorite. Orice modificare va trebui så fie
aprobatå de autorul såu ¿i vizatå de autoritå¡ile vamale.
Indica¡ie referitoare la înmatriculare: Când dispozi¡iile na¡ionale nu prevåd înmatricularea remorcilor ¿i semiremorcilor, se va
indica, în locul numårului de înmatriculare, numårul de identificare sau de fabrica¡ie.
Manifestul:
Manifestul va fi completat în limba ¡årii de plecare, cu excep¡ia cazului în care autoritå¡ile vamale ar autoriza utilizarea unei alte
limbi. Autoritå¡ile vamale ale altor ¡åri stråbåtute î¿i rezervå dreptul så pretindå o traducere în limba lor. In vederea evitårii
întârzierilor care ar putea rezulta din aceastå exigen¡å, se recomandå transportatorului så posede traducerile necesre.
Indica¡iile înscrise pe manifeste vor trebui så fie dactilografiate sau multiplicate astfel încât så fie u¿or de citit pe toate filele. Filele
ilizibile vor fi refuzate de autoritå¡ile vamale.
Pot fi ata¿ate voletelor foi anexe, de acela¿i model cu manifestul sau sub formå de documente comerciale con¡inând toate
indica¡iile manifestului. In acest caz, toate voletele vor trebui så poate indica¡iile urmåtoare:
i) numårul foilor anexe (rubrica 8)
ii) numårul ¿i natura coletelor sau obiectelor, precum ¿i greutatea brutå totalå a mårfurilor enumerate pe aceste foi anexe
(rubricile 9 la 11)
Când carnetul TIR acoperå un ansamblu de vehicule sau mai multe containere, con¡inutul fiecårui vehicul sau al fiecårui
container va fi indicat separat pe manifest. Aceastå indica¡ie va trebui så fie precedatå de numårul de înmatriculare a vehiculului
sau de numårul de identificare al containerului (rubrica 9 a manifestului).
De asemenea, dacå existå mai multe birouri vamale de plecare sau de destina¡ie, înscrierile referitoare la mårfurile luate în
eviden¡å sau destinate fiecårui birou vamal vor fi net separate unele de altele pe manifest.
Liste specificative de colete, fotografii, planuri, etc : Când, pentru identificarea mårfurilor grele sau voluminoase, autoritå¡ile
vamale pretind ca acestea documente så fie anexate carnetului TIR, acestea vor fi vizate de autoritå¡ile vamale ¿i ata¿ate la
pagina 2 a coper¡ii carnetului. In plus, o men¡iune despre aceste documente va fi fåcutå în rubrica 8 a tuturor voletelor.
Semnåturå: Toate voletele (rubricile 14 ¿i 15) vor fi datate ¿i semnate de titularul carnetului TIR sau de reprezentantul såu.
C. Incidente sau accidente
Dacå pe parcurs, dintr-o cauzå fortuitå, se întâmplå ca un sigiliu vamal så fie rupt sau ca mårfurile så fie distruse sau deteriorate,
transportatorul se va adresa imediat autoritå¡ilor vamale, dacå acestea se gåsesc în apropiere, sau, în lipså, altor autoritå¡i
competente ale ¡årii în care se gåse¿te. Acestea din urmå vor întocmi în cel mai scurt timp procesul verbal de constatare care
figureazå în carnetul TIR.
In cazul unui accident care impune transbordarea pe un alt vehicul sau într-un alt container aceastå transbordare nu se poate
efectua decât în prezen¡a uneia dintre autoritå¡ile desemnate la regula 13 de mai sus. Autoritatea respectivå va întocmi procesul
verbal de constatare. Cu excep¡ia cazului în când pe carnet ar exista men¡iunea “mårfuri grele sau voluminoase”, vehiculul sau
containerul care înlocuie¿te pe cel vechi va trebui så fie agreat pentru transportul de mårfuri sub sigiliu vamal. In plus, el va fi
sigilat ¿i sigiliu vamal aplicat va fi indicat în procesul verbal de constatare. Totu¿i, dacå nici un vehicul sau container agreat nu
este disponibil, transpordarea va putea fi efectuatå pe un vehicul sau într-un container neagreat, cu condi¡ia ca acesta så
prezinte garan¡ii suficiente. In acest ultim caz, autoritå¡ile vamale ale ¡årilor urmåtoare vor aprecia dacå pot ¿i ele så permitå
transportul cu acest vehicul sau container sub acoperirea carnetului TIR.
In cazul în care existå un pericol iminent care impune descårcarea imediatå, par¡ialå sau totalå, transportatorul poate lua, cu de
la sine putere, måsurile necesare, fårå så mai cearå sau fårå så mai a¿tepte interven¡ia autoritå¡ilor men¡ionate la regula 13 de
mai sus. In acest caz, el va trebui så dovedeascå cå a fost nevoit så ac¡ioneze astfel în interesul vehiculului, containerului sau
încårcåturii transportate ¿i imediat dupå luarea måsurilor preventive de primå urgen¡å, va informa una din autoritå¡ile men¡ionate
la regula 13 de mai sus, pentru a face constatarea faptelor, pentru a verifica încårcåtura, pentru a sigila vehiculul sau containerul
¿i pentru a întocmi procesul verbal de constatare.
Procesul verbal de constatare va råmâne anexat carnetului TIR pânå la biroul de destina¡ie.
Se recomandå asocia¡iilor så furnizeze transportatorilor, pe lângå modelul inserat chiar în carnetul TIR, un anumit numår de
formulare de procese verbale de constatare redactate în limba sau limbile ¡årilor pe care marfa le stråbate.
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ANEXA 2
REGULAMENT PRIVIND CONDIŢIILE TEHNICE APLICABILE VEHICULELOR
RUTIERE CARE POT FI ADMISE LA TRANSPORTUL INTERNAŢIONAL SUB
SIGILIU VAMAL
Articolul 1
Principii fundamentale
Vor putea fi agreate pentru transportul internaţional de mărfuri sub sigiliu vamal
numai vehiculele al căror compartiment destinat încărcăturii este construit şi amenajat
astfel ca:
a)

nici o marfă să nu poată fi scoasă sau introdusă din partea sigilată a vehiculului
fără a lăsa urme vizibile de efracţie sau fără ruperea sigiliului vamal;

b)

sigiliul vamal să poată fi aplicat într-un mod simplu şi eficace;

c)

să nu aibă nici un spaţiu ascuns care să permită dosirea mărfurilor;

d)

toate spaţiile susceptibile de a conţine mărfuri să fie uşor accesibile pentru
controlul vamal.
Comentarii la articolul 1
Rezervoare cilindrice ale vehiculelor
Rezervoarele facultative nu vor putea fi considerate compartimente rezervate
pentru încărcătură, atâta timp cât servesc drept rezervoare de combustibil
pentru vehicul. Rezervoarele suplimentare utilizate pentru a transporta alte
mărfuri decât combustibil nu ar mai trebui să fie considerate compartimente
rezervate pentru încărcătură datorită
dificultăţilor tehnice pe care
omologarea le-ar putea implica şi distincţia care trebuie făcută între ele şi
rezervoarele obişnuite.
{TRANS/GE/30/39, paragrafele 51-54}
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Marcaje pe compartimentul destinat încărcăturii
Vopsirile, calcomaniile, benzile de materiale reflectorizante, şi alte marcaje
similare care nu pot fi înlăturate de pe pereţii sau prelatele compartimentelor
destinate încărcăturii nu sunt autorizate decât cu condiţia să nu acopere
structura peretelui sau prelatei, care trebuie să rămână vizibilă. Autocolantele
şi alte marcaje similare care ar putea acoperi orificiile compartimentului
destinat încărcăturii nu trebuie totuşi să fie autorizate (vezi şi comentariul de
la paragraful 5 al articolului 3 al anexei 2).
{TRANS/WP.30/151, paragraful 39; TRANS/GE.30/57, paragraful 45}

Articolul 2
Structura compartimentului destinat încărcăturii
1. Pentru a corespunde prevederilor art.1 al prezentului Regulament:
a) elementele componente ale compartimentului rezervat încărcăturii (pereţi,
podele, uşi, acoperiş, cadre, traverse, etc.) vor fi asamblate fie cu dispozitive care
nu vor putea fi scoase şi repuse la loc din exterior fără a lăsa urme vizibile, sau
vor fi asamblate folosind metode care au ca efect să constituie un ansamblu care
să nu poată fi modificat fără a lăsa urme vizibile. Dacă pereţii, podeaua, uşile şi
acoperişul sunt formate din elemente diverse, acestea vor trebui să răspundă
aceloraşi prescripţii şi să fie suficient de rezistente;
Notă explicativă la articolul 2, paragraful 1 a)
2.2.1 a)

Asamblarea elementelor constitutive
a) Când sunt utilizate dispozitive de asamblare (nituri, şuruburi, buloane şi
piuliţe, etc.), un număr suficient din aceste dispozitive vor fi plasate din
exterior, vor traversa elementele asamblate şi vor depăşi la interior unde vor
fi fixate într-un mod sigur (de exemplu, nituite, sudate, prinse în inele,
înşurubate şi nituite sau sudate pe piuliţă). Totuşi, niturile clasice (acelea a
căror aplicare necesită o intervenţie de o parte şi de alta a elementelor
asamblate) vor putea fi aplicate din interior.
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Indiferent de cele de mai sus, podeaua compartimentelor rezervate
încărcăturii poate fi fixată cu ajutorul unor şuruburi autofiletante, a unor
nituri introduse folosind o încărcătură explozivă sau a unor nituri
autopenetrante, aplicate din interior şi care traversează în unghi drept
podeaua şi traversele metalice inferioare, cu condiţia ca, în afara şuruburilor
autofiletante, anumite extremităţi să fie pierdute în partea exterioară a
traversei sau sudate pe ea.
{Ultima frază a secţiunii a) înlocuită de CEE/TRANS/17, Amend.3; intrat în
vigoare pe 1 octombrie 1981}
b) Autoritatea competentă stabileşte numărul şi natura dispozitivelor de
asamblare care trebuie să îndeplinească condiţiile alineatului a) a prezentei
note, asigurând că nu este posibilă deplasarea şi repunerea la loc a
elementelor constitutive astfel asamblate fără a lăsa urme vizibile. Alegerea
şi aplicarea altor dispozitive de asamblare nu sunt supuse nici unei restricţii;
c) Dispozitivele de asamblare care pot fi scoase şi înlocuite fără a lăsa urme
vizibile prin acţionare pe o singură parte, adică fără să fie necesar să se
intervină dintr-o parte şi din alta a elementelor de asamblare, nu vor fi
admise în sensul alineatului a) al prezentei note. Este vorba, în special, de
nituri cu expansiune, nituri “oarbe” şi similare;
d) Modalităţile de asamblare descrise mai sus se aplică vehiculelor speciale,
de exemplu vehiculelor izoterme, vehiculelor frigorifice, şi vehiculelor
cisternă, în măsura în care ele nu sunt incompatibile cu prescripţiile tehnice
pe care aceste vehicule trebuie să le satisfacă pentru utilizarea lor. Când nu
este posibil, din motive tehnice, să se fixeze elementele în maniera descrisă
la alineatul a) al prezentei note, elementele constitutive vor putea fi
asamblate prin intermediul dispozitivelor menţionate la alineatul c) din
această notă, cu condiţia ca dispozitivele utilizate pe faţa interioară a
peretelui să nu fie accesibile din exterior.
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Comentarii la nota explicativă 2.2.1 a)
1. Dispozitiv de asamblare
Dispozitivul care figurează mai jos este conform paragrafului 1 a) al
articolului 2 din anexa 2, cu condiţia ca un număr suficient din aceste
dispozitive să fie inserate în exterior şi fixate solid în interior, conform notei
explicative 2.2.1 a) a anexei 6.
{TRANS/WP.30/123, paragrafele 34-36; TRANS/WP.30/127, paragraful 45;
TRANS/WP.30/AC.2/23, anexa 3}
Principiu de aşezare
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2. Dispozitiv de asamblare
Dispozitivul de asamblare care este prezentat mai jos este conform
dispoziţiilor anexei 6, nota explicativă 2.2.1 a). Date fiind caracteristicile
tehnice proprii, cum ar fi capul larg şi aplatizat, întăritura moletată sau
pătrată de sub capul larg şi sistemul de închidere încapsulat (în plastic),
dispozitivul poate fi fixat solid în interiorul compartimentelor rezervate
încărcăturii fără să trebuiască a fi sudat, nituit, etc. Pentru amplasarea
dispozitivului de asamblare, trebuie acţionat din ambele părţi ale
elementelor de asamblat, dar dispozitivul nu poate fi deschis decât din
partea piuliţei de ghidaj, adică din interiorul compartimentului rezervat
încărcăturii. Dispozitivul de asamblare cu întăritură pătrată serveşte în mod
normal la fixarea balamalelor compartimentelor încărcăturii.
{TANS/WP.30/135, paragrafele 43 şi 44; TRANS/WP.30/137, paragrafele
59-61; TRANS/WP.30/A.C2/27, anexa 3}
Exemple de dispozitiv de asamblare
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Nituri autopenetrante inserate pentru fixarea podelei compartimentelor
rezervate încărcăturii
Din construcţie, se utilizează nituri autopenetrante care permit pe tija lor o
filetare elicoidală analoagă în numeroase privinţe aceleia a unui şurub
autofiletant, ceea ce asigură o ancorare mai solidă în cazul în care podeaua
este relativ subţire. Conform acestei metode, frecarea care se produce în
momentul introducerii cuiului antrenează fuzionarea cromatului de zinc
care acoperă tija acestuia din urmă cu materialul traversei podelei, care se
sudează astfel în condiţii satisfăcătoare.
{TRANS/GE/30/33, paragraful 125; TRANS/GE.30/GRCC/10, paragrafele
52-54}
Şuruburi autofiletante şi autoperforante
Şurubul autofiletant şi autoperforant reprezentat în schiţa nr.1 nu este
considerat şurub autofiletant în sensul notei explicative 2.2.1 a) a) a anexei
6 la Convenţie. Şuruburile autofiletante şi autoperforante trebuie, în
termenii dispoziţiilor notelor explicative 2.2.1 a) a) şi b) ale anexei 6, să fie
sudate în traversele metalice inferioare. O altă soluţie ar consta din îndoirea
părţii ieşite în afară ale anumitor cuie, în unghi de cel puţin 45 de grade,
aşa cum este indicat în schiţa nr.2. Cu toate acestea, dacă şuruburile sunt
utilizate pentru o podea aşa cum este aceea prezentată în schiţele nr.3 şi 4,
sudarea sau îndoirea şurubului nu sunt considerate necesare.
{TRANS/WP.30/135, paragrafele 48 – 51; TRANS/WP.30/AC.2/27, anexa 3}
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In general, aşa cum se precizează în nota explicativă 2.2.1 a) c) la anexa 6,
utilizarea niturilor oarbe pentru asamblarea elementelor constituitve ale
compartimentelor rezervate încărcăturii nu este admisă în sensul
Convenţiei. Cu toate acestea, niturile oarbe pot fi utilizate, cu condiţia ca un
număr suficient de alte dispozitive de asamblare descrise în nota explicativă
2.2.1 a) a) la anexa 6 a Convenţiei să fie utilizate pentru asamblarea
elementelor constitutive.
{TRANS/WP.30/137, paragrafele 54-58; TRANS/WP.30/AC.2/29, anexa 3}
b) uşile şi orice alte sisteme de închidere (inclusiv robinetele, chepengurile, etc.) vor
fi prevăzute cu un dispozitiv care va permite aplicarea unui sigiliu vamal. Acest
dispozitiv nu va trebui să poată fi scos şi repus la loc din exterior fără a lăsa urme
vizibile şi nici uşa sau închizătoarea nu vor trebui să poată fi deschise, fără a rupe
sigiliul vamal. Sigiliu va fi protejat în mod adecvat. Acoperişurile care se pot
deschide vor fi admise;
Note explicative la articolul 2, paragraful 1 b)
2.2.1 b)

Uşile şi alte sisteme de închidere
a) Dispozitivul care permite aplicarea sigiliului vamal trebuie să fie:
i) fixat prin sudură sau cu ajutorul a cel puţin două dispozitive de
asamblare conform alineatului a) al notei explicative 2.2.1 a), sau
ii) conceput astfel încât să nu poată fi înlăturat, după ce compartimentul
rezervat încărcăturii a fost închis şi sigilat, fără a lăsa urme vizibile,
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iii) să fie prevăzut cu găuri cu un diametru de cel puţin 11 mm diametru
sau cu deschideri de 11 mm lungime pe 3 mm lărgime, şi
iv) să prezinte aceeaşi siguranţă indiferent de tipul de sigiliu utilizat.
b) Balamalele simple, balamalele îngropate şi alte dispozitive de prindere a
uşilor, etc. vor trebui să fie fixate conform prevederilor alineatului a) i) şi ii)
ale prezentei note. Pe lângă aceasta, diferitele părţi constitutive ale
dispozitivelor de prindere (de exemplu axele sau tijele balamalelor), în
măsura în care ele sunt indispensabile pentru a garanta securitatea vamală a
compartimentului rezervat încărcăturii, vor fi îmbinate astfel încât să nu
poată fi înlăturate sau demontate fără a lăsa urme vizible atunci când
compartimentul rezervat încărcăturii este închis şi sigilat. {vezi schiţa nr.1a
de la anexa 6}
(CEE/TRANS/17/Amend.8; intrat în vigoare pe 1 august 1987}
Totuşi, atunci când dispozitivul de prindere nu este accesibil din exterior, va
fi suficient ca uşa, etc., odată închisă şi sigilată, să nu poată fi înlăturată din
acest dispozitiv fără a lăsa urme vizibile. Atunci când uşa sau sistemul de
închidere comportă mai mult de două balamale, numai cele două balamale
care sunt cele mai apropiate de extremităţile uşii trebuie să fie fixate
conform prescripţiilor alineatului a) i) şi ii) de mai sus.

Comentarii la nota explicativă 2.2.1 b) b)
Uşa sau dispozitivul de închidere având mai mult de două balamale
In cazul în care o uşă sau un dispozitiv de închidere are mai mult de două
balamale, autorităţile competente pot cere ca balamalele suplimentare să fie
fixate pentru a îndeplini condiţiile enunţate la articolul 1 al anexei 2 la
Convenţie.
{TRANS/WP.30/AC.2/35, anexa 6; TRANS/WP.30/155, paragraful 45}
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Balamale de prindere
Dispozitivul ilustrat mai jos răspunde dispoziţiilor alineatului b) al notei
explicative 2.2.1 b) a anexei 6 în legătură cu paragraful a) ii).

Descriere
Tija şi cuzinetul acestui dispozitiv, datorită formei lor speciale, nu pot să fie
trase atunci când balamaua este închisă. In plus, trebuie utilizat un şurub cu
cap hexagonal, al cărui cap depăşeşte tija. Când balamaua este închisă,
spaţiul între capul şurubului şi cuzinet trebuie să fie destul de îngust pentru a
împiedica îndepărtarea şurubului fără a lăsa urme vizibile, în care caz nu este
necesară sudarea şurubului.
{TRANS/WP.30/123, paragrafele 46 şi 47 şi anexa 2; TRANS/WP.30/AC.2/23,
anexa 3}.
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c) In mod excepţional, în cazul vehiculelor care au compartimente calorifuge
rezervate încărcăturii, dispozitivul pentru sigilarea vamală, balamalele şi
celelalte piese a căror înlăturare ar permite accesul în interiorul
compartimentului rezervat incărcăturii sau al acelor spaţii în care mărfurile ar
putea fi ascunse, pot fi fixate pe uşile acestui compartiment rezervat
încărcăturii cu ajutorul următoarelor:
i) Buloane sau şuruburi de fixare introduse din exterior, dar care nu
satisfac condiţiile cerute la alineatul a) al notei explicative 2.2.1 a) de mai
sus, cu condiţia ca:
-

vârfurile buloanelor sau şuruburile de fixare să fie ancorate într-o
placă sfredelită sau într-un dispozitiv asemănător montat în spatele
panoului exterior al uşii, şi

-

capetele unui număr corespunzător ale acestor buloane sau şuruburi
să fie sudate de dispozitivul de sigilare vamală, de balamale, etc.,
astfel încât acestea să fie complet deformate şi

-

să nu poată fi înlăturate buloanele sau şuruburile de fixare fără a
lăsa urme vizibile (vezi schiţa nr.1 de la anexa 6);
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ii) Un dispozitiv de fixare introdus din interiorul uşii izolate, sub rezerva:
-

ca tija de fixare şi colierul de blocare a dispozitivului să fie
asamblate cu ajutorul unui utilaj pneumatic sau hidraulic şi să fie
fixate în spatele unei plăci sau unui dispozitiv analog inserat între
învelişul exterior al uşii şi acela izolant, şi

-

capul tijei de fixare să nu fie accesibil din interiorul
compartimentului rezervat încărcăturii, şi

ca un număr suficient de coliere de blocare şi de tije de fixare să fie
sudate împreună şi să nu fie posibilă îndepărtarea dispozitivelor fără
a lăsa urme vizibile. {vezi schiţa nr.5 a anexei 6}
(CEE/TRANS/17/Amend.13; intrat în vigoare pe 1 august 1991}
-

Termenul “compartiment calorifug rezervat încărcăturii” trebuie să fie interpretat
ca aplicându-se compartimentelor frigorifice şi izoterme rezervate încărcăturilor.
Comentariu la nota explicativă 2.2.1 b) c) ii)
Textul care figurează la primul alineat va fi mai uşor de interpretat dacă după
cuvintele “asamblate cu ajutorul unui utilaj penumatic sau hidraulic“, cuvintele “şi să
fie fixate“ ar fi înlocuite cu: “blocând capul tijei“.
{TRANS/WP.30/AC.2/29, paragraful 25}
d) Vehiculele care au un număr important de închizători cum ar fi vane, robinete,
chepenguri, flanşe, etc., vor fi amenajate astfel încât să limiteze, pe cât posibil,
numărul sigiliilor vamale. In acest scop, închizătorile alăturate unele de
celelalte vor fi unite printr-un dispozitiv comun necesitând un singur sigiliu sau
prevăzute cu un capac corespunzând aceluiaşi scop ;
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e) Vehiculele cu acoperişul care se poate deschide, vor fi construite astfel încât să
limiteze pe cât posibil numărul sigiliilor vamale.
f) In cazul în care sunt necesare mai multe sigilii vamale pentru sigilarea vamală,
numărul acestor sigilii va fi indicat în Certificatul de agreare la rubrica 5
(anexa 4 a Convenţiei TIR din 1975). Se va ataşa o schiţă, sau o fotografie a
vehiculului rutier la Certificatul de agreare, indicând situarea exactă a sigiliilor
vamale.
(CEE/TRANS/17 Amend.23; intrat în vigoare pe 7 noiembrie 2003)
Comentariu la nota explicativă 2.2.1 b) f)
Un termen pentru punerea în aplicare este necesar pentru includerea în
certificatul de agreere a informaţiilor privind numărul şi amplasarea sigiliilor
atunci când sunt solicitate mai multe sigilii vamale.
Dispoziţiile notei explicative 2.2.1 b) f) care intră în vigoare şpe 7 august 2003ţ
vor fi aplicabile vehiculelor rutiere care trebuie să fie agreate pentru prima dată,
precum şi, după caz, cu ocazia inspecţiei la fiecare doi ani sau cu ocazia reînnoirii
agreerii după intrarea în vigoare a notei explicative sus-menţionate. In consecinţă,
începând cu ş7 augustţ, toate vehiculele rutiere pentru care securitatea sigiliilor
vamale necesită mai multe sigilii vor trebui să posede un certificat de agreere
conform notei explicative 2.2.1 b) f).
(TRANS/WP.30/206, paragraful 62 şi anexa 2; TRANS/WP.30/AC.2/69, paragraful
59 şi anexa 2; TRANS/WP.30/AC.2/69/Corr.1).

Comentarii la articolul 2, paragraful 1 (b)
Fixarea uşilor
Atunci când uşile vehiculelor sau containerelor care nu sunt nici frigorifice, nici
izoterme au un înveliş interior, dispozitivele (buloane, nituri, etc.) care fixează
balamalele şi dispozitivul de sigilare vamală trebuie să traverseze uşa pe toată
grosimea sa (inclusiv învelişul) şi să fie vizibil fixate în interior.
{TRANS/GE.30/14, paragraful 101}
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Numărul de sigilii vamale
In cazurile în care un număr important de sigilii vamale este necesar pentru a
asigura securitatea, se recomandă să se indice acest număr în certificatul de
agreare la rubrica 5 (anexa 4 a Convenţiei TIR din 1975). O schiţă va trebui
anexată, după caz, certificatului de agreare pentru a arăta amplasarea exactă a
sigiliilor vamale.
{TRANS/GE.30/57, paragraful 41}
Exemple de dispozitive de sigilii vamale
Pentru a prezenta garanţiile vamale necesare, compartimentele rezervate
încărcăturii şi containerelor, dispozitivele de sigilare vamală trebuie să
îndeplinească condiţiile de la alineatul a) al notei explicative 2.2.1 b) a anexei 6
(vezi figura 1-4). In plus, sigiliile vamale trebuie să fie aplicate conform
prescripţiilor următoare:
cordonul de fixare nu trebuie să fie mai lung decât este necesar şi
trebuie să fie suficient de strâns;
cordonul de fixare trebuie să treacă prin belciugele TIR ;
sigiliile vamale trebuie să fie aplicate cât mai strâns posibil ;
celelalte părţi ale sistemului de închidere, de exemplu mânerele
mecanismelor de închidere, zăvoarele superioare şi inferioare şi
etrierele cremonei sunt fixate aşa după cum este indicat la alineatul a)
al notei explicative 2.2.1 a) a anexei 6 (vezi figurile 1 -4).
Va trebui să se ţină seama de faptul că eficienţa unui dispozitiv oarecare de
sigilare va fi redusă în caz de uzură, de exemplu, a tijelor cremonei,
articulaţiilor balamalelor sau zăvoarelor. Trebuie luate măsuri
corespunzătoare pentru stabilirea acestor cazuri de uzură.
{TRANS/WP.30/145, paragraful 17; TRANS/WP.30/AC.2/31, anexa 3}
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c) deschiderile de ventilaţie şi de scurgere vor fi prevăzute cu un dispozitiv care
să împiedice accesul în interiorul compartimentului rezervat încărcăturii.
Acest dispozitiv va trebui să nu poată fi scos şi repus la loc din exterior fără a
lăsa urme vizibile.
Notă explicativă la articolul 2, paragraful 1 c)
2.2.1 c)-1

Deschiderile pentru ventilaţie
a) Dimensiunea lor maximă nu va trebui, în principiu să depăşească 400 mm.
b) Deschiderile care permit accesul direct la compartimentul rezervat
încărcăturii, vor fi astupate cu:
i) o folie metalică sau o placă metalică perforată (dimensiunea maximă
a găurilor: 3 mm în ambele cazuri) şi protejate cu un grilaj metalic
sudat (dimensiunea maximă a ochiurilor: 10 mm), sau
ii) o placă metalică perforată unică având o grosime suficientă
(dimensiunea maximă a găurilor: 3mm; grosimea plăcii: cel puţin 1 mm).
(CEE/TRANS/17/Amend.12; intrat în vigoare pe 1 august 1990}
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Deschiderile compartimentelor calorifuge rezervate încărcăturii
Exemplu de placă montată între peretele interior şi peretele exterior ai unui
compartiment calorifug rezervat încărcăturii.
{TRANS/WP.30/127, paragraful 43; TRANS/WP.30/AC.2/25, anexa 3}

c) Deschiderile care nu permit accesul direct la compartimentul rezervat
încărcăturii (de exemplu datorită utilizării sistemelor de coturi sau de şicane)
trebuie să fie prevăzute cu dispozitivele menţionate la alineatul b), prin care
dimensiunile găurilor şi ochiurilor pot ajunge totuşi la 10 mm (pentru folia
metalică sau placa metalică) şi 20 mm (pentru grilajul metalic).
(CEE/TRANS/17/Amend.12; intrat în vigoare pe 1 august 1990}
d)
Atunci când deschiderile vor fi făcute în prelate, dispozitivele
menţionate la alineatul b) al prezentei note vor fi în principiu solicitate. Totuşi,
sistemele de astupare constituite dintr-o placă metalică perforată plasată la
exterior şi o folie metalică sau din alt material, fixată la interior, vor fi admise.
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e)
Dispozitivele identice nemetalice vor putea fi admise cu condiţia ca
dimensiunile găurilor şi ale ochiurilor să fie respectate şi ca materialul utilizat
să fie suficient de rezistent pentru ca aceste găuri şi aceste ochiuri să nu poată
fi lărgite sensibil fără o deteriorare vizibilă. In plus dispozitivul de aerisire nu
trebuie să poată fi înlocuit acţionând numai dintr-o singură parte a prelatei.
f)
Deschiderea pentru ventilaţie poate fi echipată cu un dispozitiv de
protecţie. Acest dispozitiv va fi fixat de prelată astfel încât să permită
controlul vamal al acestei deschideri. El va fi fixat de prelată la o distanţă de
cel puţin 5 cm de ecranul deschiderii de ventilaţie.
(CEE/TRANS/17, Amend.5; intrat în vigoare pe 1 august 1984}
Comentarii la nota explicativă 2.2.1 c)-1
Exemplu de dispozitiv de protecţie
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Deschiderile de ventilaţie ale compartimentelor de încărcare
Deşi dimensiunea deschiderilor de ventilaţie nu trebuie, în principiu, să
depăşească 400 mm, orice administraţie competentă căreia îi va fi prezentată
o deschidere mai mare de 400 mm va putea, cu condiţia ca toate celelalte
prescripţii să fie respectate, agrea această deschidere.
{TRANS/GE.30/14 paragraful 102; TRANS/WP.30/143, paragrafele 36 şi 37;
TRANS/WP.30/AC.2/31, anexa 3}
Notă explicativă la articolul 2, paragraful 1 c)

2.2.1 c)-2

Deschideri de scurgere
a) Dimensiunea lor maximă nu va trebui, în principiu, să depăşească 35 mm;
b) Deschiderile care permit accesul direct la compartimentul rezervat
încărcăturii vor fi prevăzute cu dispozitive indicate la alineatul b) al notei
explicative 2.2.1 c)-1 pentru deschiderile de ventilaţie;
c) Atunci când deschiderile de scurgere nu permit accesul direct la
compartimentul rezervat încărcăturii, dispozitivele vizate la alineatul b) al
prezentei note nu vor fi solicitate, cu condiţia ca deschiderile să fie
prevăzute cu un sistem sigur de şicane, uşor accesibile din interiorul
compartimentului rezervat încărcăturii.

2. Indiferent de dispoziţiile alineatului c) al articolului 1 al prezentului regulament, vor
fi admise elementele constitutive ale compartimentului rezervat încărcăturii care, din
motive practice, trebuie să comporte spaţii goale (de exemplu, între plăcile unui perete
dublu). Pentru ca aceste spaţii să nu poată fi utilizate pentru ascunderea mărfurilor:
i) dacă îmbrăcămintea interioară a compartimentului acoperă peretele pe toată
înălţimea sa de la podea la acoperiş sau, în alte cazuri, dacă spaţiul care există
între această îmbrăcăminte şi peretele exterior este în întregime închis,
îmbrăcămintea respectivă va trebui să fie fixată astfel încât să nu poată fi
demontată şi repusă la loc fără a lăsa urme vizibile, şi
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ii) dacă îmbrăcămintea nu acoperă peretele pe toată înălţimea sa şi dacă spaţiile
care le separă de peretele exterior nu sunt în întregime închise, şi în toate celelalte
cazuri în care construcţia presupune spaţii, numărul spaţiilor respective va
trebui să fie redus la minimum şi aceste spaţii vor trebui să fie uşor accesibile
pentru controalele vamale.
Comentariu la articolul 2, paragraful 2
Eliminarea elementelor structurale goale
Elementele structurale goale şi închise ale compartimentelor rezervate
încărcăturii vor trebui să fie limitate la minimum şi să fie în mod
treptat eliminate la noile modele de compartimente de încărcare,
recurgându-se pe cât posibil la grinzi deschise. Dacă, din motive de
construcţie, sunt prevăzute spaţii închise în elementele structurale ale
compartimentelor destinate încărcăturii, orificiile destinate facilitării
controalelor vamale în spaţii goale sunt admise. Prezenţa acestor
orificii de inspecţie trebuie să fie notată la rubrica 12 a certificatului
de omologare a vehiculelor rutiere (anexa 4 a Convenţiei).
{TRANS/WP.30/135, paragrafele 63 – 65; TRANS/WP.30/137,
paragrafele
65-67;
TRANS/WP.30/AC.2/27,
anexa
3;
TRANS/WP.30/151, paragrafele 33-36}.
3. Lucarnele vor fi autorizate cu condiţia ca ele să fie confecţionate din materiale
suficient de rezistente şi ca ele să nu poată fi scoase şi repuse la loc din exterior făra a
lăsa urme vizibile. Totuşi sticla va putea fi admisă, dar dacă se utilizează un alt fel de
sticlă decât cea securizată, lucarnele vor fi prevăzute cu un grilaj metalic fix care nu
poate fi scos din exterior ; dimensiunea ochiurilor grilajului nu va depăşi 10 mm.
(CEE/TRANS/17, Amend.7; intrat în vigoare pe 1 august 1986}
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2.2.3

Sticlă securizată
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Sticla va fi considerată ca fiind securizată dacă nu există riscul de a fi distrusă
sub acţiunea unuia din factorii care intervin în mod obişnuit în condiţiile
normale de utilizare a unui vehicul. Sticla va fi prevăzută cu un marcaj care să
o caracterizeze ca fiind securizată.
(CEE/TRANS/17, Amend.7; intrat în vigoare pe 1 august 1986}
4. Deschiderile amenajate în podea în scopuri tehnice, cum ar fi ungerea, întreţinerea,
umplerea lăzii cu nisip, nu vor fi admise decât cu condiţia să fie prevăzute cu un
capac care să poată fi fixat astfel încât să nu poată fi posibil accesul din exterior la
compartimentul destinat încărcăturii.
Comentariu la articolul 2, paragraful 4
Protecţia deschiderilor amenajate în podea în scopuri tehnice
Capacele deschiderilor amenajate în scopuri tehnice în podeaua vehiculelor
rutiere sunt suficient protejate atunci când se plasează chiar în interiorul
compartimentului rezervat încărcăturii dispozitivul necesar pentru a interzice
din exterior accesul la acest compartiment.
{TRANS/GE.30/AC.2/14, paragrafele 35-39}
Articolul 3
Vehicule cu prelată
1. Vehiculele cu prelată vor îndeplini condiţiile articolelor 1 şi 2 ale prezentului
Regulament în măsura în care ele sunt susceptibile să le fie aplicate. Ele vor fi în plus
conforme dispoziţiilor prezentului articol.
2. Prelata va fi confecţionată fie din pânză tare, fie dintr-o ţesătură acoperită cu
material plastic sau cauciucat, neextensibil şi suficient de rezistent. Ea va fi într-o
stare bună şi confecţionată astfel încât odată plasat dispozitivul de închidere, să nu se
poată avea acces la compartimentul rezervat încărcăturii fără a lăsa urme vizibile.
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3. Dacă prelata este confecţionată din mai multe bucăţi, marginile acestora vor fi
îndoite una în cealaltă şi asamblate cu ajutorul a două cusături la distanţă de cel
puţin 15 mm. Aceste cusături vor fi efectuate conform schiţei nr.1 anexată la
prezentul Regulament; totuşi, atunci când, pentru anumite bucăţi ale prelatei (cum
ar fi părţile rabatabile şi colţurile întărite), nu este posibilă asamblarea bucăţilor în
acest mod, va fi suficientă îndoirea marginii părţii superioare şi executarea
cusăturilor conform schiţelor nr.2 sau nr.2 a) anexate la prezentul Regulament. Una
din cusături nu va fi vizibilă decât din interior şi culoarea firului utilizat pentru
această cusătură va trebui să fie net diferită de culoarea prelatei, precum şi de
culoarea firului utilizat pentru cealaltă cusătură. Toate cusăturile vor fi efectuate cu
maşina.
Notă explicativă la articolul 3, paragraful 3
2.3.3

Prelate confecţionate din mai multe bucăţi
a) Diversele bucăţi ale aceleaşi prelate pot fi confecţionate din materiale
diferite, îndeplinind dispoziţiile paragrafului 2 al articolului 3 al anexei 2;
b)
La confecţionarea prelatei, va fi admisă orice dispunere a bucăţilor
care oferă garanţii de securitate suficiente, cu condiţia ca asamblarea să fie
realizată conform prescripţiilor articolului 3 al anexei 2.

4. Dacă prelata este confecţionată dintr-un material plastic şi din mai multe bucăţi,
aceste bucăţi vor putea de asemenea fi asamblate lipite conform schiţei nr.3 anexată
la prezentul Regulament. Marginea unei bucăţi va acoperi marginea celeilate bucăţi
pe o lăţime de cel puţin 15 mm. Unirea bucăţilor va fi asigurată pe toată această
lăţime. Marginea exterioară de asamblat va fi acoperită cu o panglică din material
plastic, având o lăţime de cel puţin 7 mm, care va fi fixată prin acelaşi procedeu de
lipire. Pe această panglică, precum şi pe o lăţime de cel puţin 3 mm de fiecare parte a
acesteia, va fi imprimat un relief uniform şi bine marcat. Lipirea se va efectua astfel
încât bucăţile să nu poată fi separate, apoi reasamblate, fără a lăsa urme vizibile.
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Panglică din material plastic
Aplicarea unei panglici din material plastic este o prescripţie indispensabilă
pentru siguranţa vamală. In consecinţă, eliminarea ei nu va fi autorizată.
{TRANS/GE.30/17, paragraful 99}
Acoperirea marginilor bucăţilor de prelată
Dacă, este suficientă pentru siguranţa vamală o acoperire de 15 mm cel puţin
a marginilor bucăţilor de prelată, o acoperire de 20 mm sau mai mult este
admisă şi poate fi necesară din motive tehnice conform materialului din care
este confecţionată prelata şi aderenţei sale.
{TRANS/WP.30/162, paragrafele 64 şi 65; TRANS/WP.30/AC.2/37, anexa 6}
Metode de lipire a bucăţilor de prelată
Metodele de lipire a bucăţilor de prelată care sunt recunoscute ca prezentând
garanţii vamale corespunzătoare dacă ele sunt aplicate conform dispoziţiilor
anexei 2 a Convenţiei sunt “metoda prin fuziune” prin care bucăţile de prelată
sunt lipite la temperatură înaltă şi “metoda frecvenţei înalte” prin care
bucăţile de prelată sunt lipite prin aplicarea de frecvenţe înalte şi a unei
presiuni ridicate.
{TRANS/WP.30/162, paragrafele 64 şi 65; TRANS/WP.30/AC.2/37, anexa 6}
5. Reparaţiile se vor efectua conform metodei ilustrate în schiţa nr.4 anexată
prezentului Regulament, marginile vor fi îndoite una în alta şi asamblate prin două
cusături vizibile şi distante de cel puţin 15 mm; culoarea firului vizibil din interior va
fi diferită de cea a firului vizibil din exterior şi de cea a prelatei; toate cusăturile vor
fi efectuate la maşină. Atunci când reparaţia unei prelate stricate aproape de
margini trebuie efectuată prin înlocuirea părţii stricate cu o bucată, cusătura va
putea de asemenea să fie efectuată conform prescripţiilor paragrafului 3 al
prezentului articol şi schiţei nr.1 anexată la prezentul Regulament. Reparaţiile
prelatelor dintr-o ţesătură acoperită cu material plastic vor putea fi de asemenea
efectuate urmare metodei descrise la paragraful 4 al prezentului articol dar, în acest
caz, panglica va trebui aplicată pe cele două feţe ale prelatei, bucata fiind aplicată pe
faţa interioară.
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Benzi din materiale reflectorizante
Benzile din materiale reflectorizante care pot fi înlăturate şi care maschează
structura prelatelor compartimentelor destinate încărcăturii sunt totuşi
autorizate dacă ele sunt complet lipite de prelatele din pânză acoperite cu
material plastic şi sunt ataşate conform dispoziţiilor paragrafului 5 al
articolului 3 al anexei 2 a Convenţiei (vezi schiţa nr.9 de mai jos).
{TRANS/WP.30/151, paragraful 40}
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Repararea prelatelor din pânză acoperită cu material plastic
Procedeul următor este admis pentru repararea acestor prelate: Se utilizează
vinil lichefiat sub acţiunea presiunii şi a căldurii pentru a fixa prin fuziune o
bucată pe prelată. In acest caz, o panglică din material plastic imprimat în
relief va fi aplicată pe marginea bucăţii, pe ambele feţe ale prelatei.
{TRANS/GE.30/6, paragraful 40; TRANS/GE.30/GRCC/4, paragraful 33}

6. Prelata va fi fixată pe vehicul astfel încât să corespundă strict condiţiilor alineatelor
a) şi b) ale articolului 1 al prezentului Regulament. Vor putea fi utilizate următoarele
sisteme :
a) Prelata va putea fi ataşată prin :
i) belciuge metalice fixate pe vehicul,
ii) ochiuri introduse în marginea prelatei, şi
iii) o legătură de închidere care să treacă prin belciuge pe deasupra
prelatei şi să rămână vizibilă la exterior pe toată lungimea sa.
Prelata va acoperi elementele solide ale vehiculului pe o distanţă de cel
puţin 250 mm, măsurată începând din centrul belciugelor de fixare,
exceptând cazurile în care sistemul de construcţie al vehicului împiedică
chiar el orice acces la compartimentul rezervat încărcăturii.
Note explicative la articolul 3, paragraful 6 a)
2.3.6 a)-1

Vehicule cu inele culisante
Inelele de fixare din metal care culisează pe barele metalice fixate la
autovehicule sunt acceptabile în sensul prezentului paragraf (vezi schiţa nr.2
anexată la anexa 6), cu condiţia:
a) ca barele să fie fixate la vehicul la intervale de maxim 60 cm, astfel încât să
nu poată fi scoase şi repuse la loc fără a lăsa urme vizibile;
b) ca inelele să fie făcute cu buclă dublă sau prevăzute cu o bară centrală şi ca
ele să fie fabricate dintr-o singură bucată fără sudură; şi
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c) ca prelata să fie fixată la vehicul astfel încât să îndeplinească strict condiţia
enunţată la alineatul a) al articolului 1 al anexei 2 la prezenta Convenţie.
2.3.6 a)-2

Vehicule prevăzute cu dispozitive pivotante
Dispozitive pivotante metalice, din care fiecare pivotează într-un inel metalic
fixat la autovehicul, sunt acceptabile în sensul prezentului paragraf (vezi schiţa
nr.2a de la anexa 6), cu condiţia :
a) ca fiecare inel metalic să fie fixat astfel încât să nu poată fi înlăturat şi pus
la loc fără a lăsa urme vizibile ; şi
b) ca resortul fiecărui inel să fie complet închis în capacul metalic în formă de
clopot.
(CEE/TRANS/17, Amend.4 ; intrat în vigoare pe 1 octombrie 1982}
Comentarii la articolul 6, paragraful 6 a)
Exemplu de bară de zăvorâre
Dispozitivul ilustrat mai jos este conform prescripţiilor paragrafului a)
al articolului 1 al anexei 2 şi paragrafelor 6 a) şi 8 al articolului 3 al
anexei 2.
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Dispozitivul va fi instalat pe panoul lateral : el va fi plasat în aceeaşi
poziţie cu un belciug TIR de tip clasic şi astfel încât belciugul să fie
situat la maximum 150 mm de axul central al cadrului. Dispozitivul va
fi fixat pe panoul lateral cu ajutorul a două nituri asemănătoare cu
acelea care sunt utilizate pentru fixarea belciugelor TIR obişnuite. El
este format din trei piese metalice montate împreună: o placă de
susţinere, un belciug TIR rabatabil şi o placă superioară culisantă,
dotată cu o bară de zăvorâre. Atunci când placa superioară este
împinsă în poziţia “încuiat”, bara de zăvorâre culisează în cadru şi
menţine împreună panoul lateral şi cadrul. Bara de zăvorâre trebuie
totuşi să penetreze cel puţin 20 mm în cadru. Belciugul TIR este atunci
în mod automat lăsat în jos. In poziţia lăsat în jos şi atunci când cablul
de închidere este trecut prin belciugele situate deasupra prelatei, placa
superioară culisantă este blocată şi nu mai poate fi reîmpinsă în poziţie
de deschidere.
{TRANS/WP.30/125, paragraful 40; TRANS/WP.30/127, paragrafele
46 şi 47; TRANS/WP.30/AC.2/23, anexa 3}
Forma ochiurilor
Ochiurile prelatelor pot fi rotunde sau ovale şi belciugele nu trebuie să
iasă în afară mai mult decât este necesar în raport cu părţile
corespondente ale vehiculului. In scopul garantării că prelatele sunt
fixate corespunzător, autorităţile vamale trebuie să se asigure că, în
momentul sigilării vehiculului rutier, cordonul de închidere este întins
corespunzător.
{TRANS/GE.30/57, paragraful 35}

Exemplu de belciuge metalice care servesc la închiderea prelatelor
autovehiculelor
Un belciug metalic rabatabil de tip TIR este integrat pe suporţii
metalici sudaţi care susţin şi conţin mecanismele de închidere a
pereţilor. Belciugul TIR poate fi rabatat manual de-a curmezişul unei
mici deschideri operate în placa exterioară a cadrului. Sub acţiunea
unui resort, belciugul TIR este menţinut în poziţia “închis” sau
“deschis”. Funcţionarea acestui belciug special este integrată
mecanismului de închidere a pereţilor.
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O piesă metalică este sudată la fiecare bolţ de închidere a peretelui
astfel încât, atunci când belciugul TIR se găseşte în poziţia deschis,
mişcarea verticală a bolţurilor de încuiere să fie împiedicată şi pereţii
să nu poată fi eliberaţi. In acelaşi timp, forma şi dispunerea acestor
piese metalice împiedică deschiderea belciugelor TIR atunci când
dispozitivele de închidere a pereţilor sunt în poziţia deschis.
Atunci când este deschis, imobilizat de către prelată şi cordonul de
închidere care îl traversează, belciugul TIR fixează în primul rând
peretele de suporţi şi în al doilea rând fixează suporţii de podeaua
compartimentului destinat încărcăturii (loitră laterală).
In plus, bolţul de încuiere a cadrului superior, care este sudat de unul
din bolţurile de încuiere ale pereţilor, imobilizează acoperişul, în timp
ce pereţii sunt fixaţi într-o manieră sigură.
Atâta timp cât belciugul TIR se găseşte rabatat în poziţia deschis,
trebuie distrus complet cadrul înainte de a deschide peretele sau
acoperişul.
{TRANS/GE.30/AC.2/12, paragraful 15; TRANS/GE.30/35, paragraful
109 şi anexa 2; TRANS/GE.30/GRCC/11, paragrafele 27 - 29; vezi
schiţa de mai jos}
Exemplu de belciuge metalice care servesc la închiderea prelatelor
autovehiculelor
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b) Atunci când marginea unei prelate trebuie fixată definitiv de vehicul, cele două
suprafeţe vor fi unite şi asamblarea va fi continuă şi va fi realizată cu ajutorul
dispozitivelor solide.
Notă explicativă la articolul 3, paragraful 6 b)
2.3.6 b) Prelate fixate definitiv la vehicul
Atunci când una sau mai multe margini ale prelatei sunt fixate definitiv de
caroseria vehiculului, prelata va fi menţinută de o bandă sau mai multe benzi din
metal sau din orice alt material corespunzător, ancorat de caroseria vehiculului prin
dispozitive de asamblare care satisfac condiţiile prevăzute la alineatul a) al notei
explicative 2.2.1 a) a anexei 6.
Comentariu la articolul 3, paragraful 6 b)
Dispozitivul prezentat în schiţa nr.5 din anexa 6 satisface prescripţiile alineatelor a)
şi b) ale paragrafului 6 al articolului 3 al anexei 2.
{TRANS/GE.30/55, paragraful 41}
c) Dacă este utilizat un sistem de închidere a prelatei, va trebui, în poziţia închis, să se
unească strâns prelata cu exteriorul compartimentului rezervat încărcăturii (vezi, de
exemplu, schiţa nr.6).
(CEE/TRANS/17, Amend.7; intrat în vigoare pe 1 august 1986}

7. Prelata va fi susţinută de o suprastructură adecvată (suporţi, pereţi, arcuri, şipci,
etc.).
Comentariu la articolul 3, paragraful 7
Suporţi pentru prelatele vehiculelor
Arcurile care susţin prelata sunt uneori goale şi ar putea servi drept ascunzători.
Totuşi, este posibilă verificarea acestora, ca multe alte părţi ale vehiculului. In aceste
condiţii, arcurile goale sunt admise.
(TRANS/GE.30/14, paragraful 90: TRANS/GE.30/12, paragrafele 100 şi 101;
TRANS/GE.30/6, paragraful 41}
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8. Intervalul între belciuge şi între ochiuri nu va depăşi 200 mm. Totuşi, ar putea fi
superior acestei valuri, fără a depăşi 300 mm între belciugele şi între ochiurile situate de
o parte şi de alta a unui cadru, dacă modul de construire a vehiculului şi a prelatei
interzice orice acces la compartimentul destinat încărcăturii. Ochiurile vor trebui
întărite.
(CEE/TRANS/17, Amend. 1 ; intrat în vigoare pe 1 august 1979}
Notă explicativă la articolul 3, paragraful 8
2.3.8 Un interval superior celui de 200 mm, dar care să nu depăşească 300 mm, poate fi
acceptat de o parte şi de alta a unui cadru dacă belciugele sunt montate retras în
panourile laterale şi dacă ochiurile au formă ovală şi mărime corespunzătoare pentru a
putea fi înşirate pe belciuge.
(CEE/TRANS/17, Amend.1; intrat în vigoare pe 1 august 1979}
9. Vor fi utilizate ca mijloace de închidere:
a) cabluri de oţel de un diametru de cel puţin 3 mm; sau
b) cordoane din cânepă sau din sisal cu un diametru de cel puţin 8 mm, îmbrăcat întrun înveliş din material plastic transparent neextensibil.
Cablurile vor putea fi îmbrăcate cu un înveliş din material plastic transparent
neextensibil.
In cazul în care prelata trebuie fixată de armătură într-un sistem de constructie care, de
altfel, este conform dispoziţiilor paragrafului 6 a) al prezentului articol, se poate utiliza o
bandă ca mijloc de fixare (schiţa nr.7, anexă la prezenta anexă, ilustrează un exemplu de
sistem de construcţie de acest tip). Banda trebuie să fie conformă prescripţiilor stipulate
la paragraful 11 a) iii) în ceea ce priveşte materialul din care este confecţionat,
dimensiunile sale şi forma sa.
(CEE/TRANS/17, Amend. 11 ; intrat în vigoare pe 1 august 1989 ; CEE/TRANS/17,
Amend.17 ; intrat în vigoare pe 1 august 1994}.
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2.3.9 Sunt admise, în baza acestui paragraf, cablurile constituite dintr-un mijloc textil
înconjurat de cel puţin patru toroane constituite numai din fire de oţel şi acoperind în
întregime mijlocul, cu condiţia ca diametrul acestor cabluri să fie de cel puţin 3 mm
(fără a ţine seama, eventual, de un înveliş din material plastic transparent).
(CEE/TRANS/17, Amend.4; intrat în vigoare pe 1 octombrie 1982}
Comentarii la nota explicativă 2.3.9
Cabluri din nylon
Cablurile din nylon sub un înveliş din material plastic nu sunt admise, deoarece ele nu
îndeplinesc condiţiile enunţate la paragraful 9 al articolului 3 din anexa 2, nici
descrierii date în nota explicativă de mai sus.
{TRANS/GE.30/AC.2/12, paragraful 16; TRANS/GE.30/GRCC/11, paragrafele 30 –
33}
Cordonul de fixare
Atunci când prelata trebuie fixată de armătură într-un sistem de construcţie care, de
altfel, este conform dispoziţiilor paragrafului 6 a) al articolului 3, se poate utiliza un
cablu în locul unei benzi; acest cablu ar putea fi format din două bucăţi.
{TRANS/WP.30/125, paragraful 33}
10. Fiecare cablu sau cordon va trebui să fie dintr-o singură bucată şi prevăzut cu un
cap metalic dur la fiecare extremitate. Dispozitivul de fixare al fiecărui cap metalic va
trebui să aibă un nit gol traversând cablul sau cordonul şi permiţând trecerea legăturii
sigiliului vamal. Cablul sau cordonul va trebui să rămână vizibil de o parte şi de alta a
nitului gol, astfel încât să fie posibilă asigurarea că acest cablu sau cordon este întradevăr dintr-o singură bucată (a se vedea schiţa nr.5 anexată la prezentul Regulament).
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11. La deschiderile care servesc la încărcare sau descărcare care sunt efectuate în
prelată, cele două suprafeţe vor fi unite. Se pot utiliza următoarele sisteme :
a) Ambele margini ale prelatei se vor suprapune în suficientă măsură. In plus,
închiderea lor va fi asigurată prin:
i)

o parte rabatabilă cusută sau lipită conform paragrafelor 3 şi 4 ale
prezentului articol,

ii)

belciuge şi ochiuri care îndeplinesc condiţiile paragrafului 8 al prezentului
articol; aceste ochiuri vor trebui fabricate din metal, şi

iii)

o bandă confecţionată dintr-un material corespunzător, dintr-o singură
bucată şi neextensibilă, cu o lăţime de cel puţin 20 mm şi o grosime de 3
mm, care trece prin belciuge şi care ţin împreună cele două margini ale
prelatei precum şi partea rabatabilă; această bandă va fi fixată în
interiorul prelatei şi prevăzută:
fie cu un ochi pentru a permite trecerea cablului sau cordonul vizat la
paragraul 9 al prezentului articol,
fie cu un ochi care să poată fi aplicat pe belciugul metalic prevăzut la
paragraful 6 al prezentului articol şi fixat pe cablu sau pe cordonul vizat
la paragraful 9 al prezentului articol.

Atunci când există un dispozitiv special (şicană, etc.) care împiedică accesul la
compartimentul rezervat încărcăturii fără a lăsa urme vizibile, nu va fi solicitată
o parte rabatabilă. De asemenea, nu vor mai fi solicitate părţi rabatabile pentru
vehiculele cu prelate culisante.
(CEE/TRANS/17/Amend.14; intrat în vigoare pe 1 august 1992;
CEE/TRANS/17/Amend.20 şi Add.1; intrat în vigoare pe 12 iunie 2001)
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2.3.11 a)-1

Intăritura de margine a prelatelor
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La numeroase vehicule, prelatele sunt prevăzute la exterior cu o întăritură
orizontală străpunsă de ochiuri întinzându-se de-a lungul peretelui lateral al
vehiculului. Aceste întărituri, numite întărituri de margine, sunt destinate să
permită întinderea prelatei cu ajutorul cordoanelor de tensionare sau de
dispozitive asemănătoare. Aceste întărituri au fost folosite penru a ascunde
tăieturile orizontale efectuate în prelate, care permiteau accesul ilicit la
mărfurile transportate în vehicul. De aceea se recomandă să nu se autorizeze
utilizarea întăriturilor de acest tip. Ele pot fi înlocuite cu dispozitivele
următoare:
a) întărituri de margine de un tip asemănător, fixate în interiorul prelatei, sau
b) mici întărituri individuale străpunse fiecare de către un ochi, fixate pe faţa
exterioară a prelatei şi repartizate la intervale care să permită o întindere
corespunzătoare a prelatei.
O altă soluţie, posibilă în anumite cazuri, constă în evitarea utilizării
întăriturilor de margine la prelate.
2.3.11 a)-2

Cureaua prelatelor
Următoarele materiale sunt considerate ca fiind corespunzătoare pentru
confecţionarea curelelor:
a) piele;
b) materiale textile neextensibile, inclusiv ţesătura plastifiată sau cauciucată,
cu condiţia ca acestea să nu poată fi sudate sau reconstituite după rupere
fără a lăsa urme vizibile. In plus materialul plastic care acoperă curelele va
fi transparent şi suprafaţa sa va fi netedă.
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Exemple de curele pentru fixarea prelatelor

Conform opiniei Comitetului de gestiune ochiurile curelei vor trebui întărite.
{TRANS/GE.30/AC.2/21, paragraful 16}
Fixarea curelelor
Dispozitivul ilustrat mai jos este conform dispoziţiilor paragrafului 11 a) iii) al
articolului 3 al anexei 2.
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Descriere
Cureaua trebuie să treacă prin ochiul superior (1) executat în deschiderea
prelatei care serveşte pentru încărcare şi descărcare prin ochiul inferior (2)
iar extremitatea trebuie să treacă prin ochiul întărit (3).
{TRANS/WP.30/123, paragrafele 45 – 47 şi anexa 3; TRANS/WP.30/AC.2/23,
anexa 3}
2.3.11 a)-3

Dispozitivul care face obiectul schiţei nr.3 alăturată anexei 6 este conform cu
dispoziţiile ultimei părţi a paragrafului 11 a) al articolului 3 din anexa 2. El
este de asemenea conform dispoziţiilor alineatelor a) şi b) ale paragrafului 6 al
articolului 3 al anexei 2.
(CEE/TRANS/17, Amend. 17; intrat în vigoare pe 1 august 1994)

b) Un sistem special de închidere care să ţină marginile prelatelor strâns legate atunci
când compartimentul destinat încărcăturii este închis şi sigilat. Acest sistem va fi
prevăzut cu o deschidere prin intermediul căreia inelul de metal vizat la paragraful 6
al prezentului articol va putea să treacă şi să fie fixat cu cordonul sau cablul vizat la
paragraful 9 al prezentului articol (pentru exemplificare, vezi schiţa nr.8 alăturată la
prezenta anexă).
(CEE/TRANS/17/Amend.14; intrat în vigoare pe 1 august 1992}
Articolul 4
Vehicule cu prelate culisante
1. Atunci când este cazul, dispoziţiile articolelor 1, 2 şi 3 ale prezentului Regulament se
aplică vehiculelor cu prelate culisante. In plus, aceste vehicule trebuie să fie conforme
dispoziţiilor prezentului articol.
2. Prelatele culisante, podeaua, uşile şi alte elemente constitutive ale compartimentului
destinat încărcăturii trebuie să fie conforme prescripţiilor paragrafelor 6, 8, 9 şi 11 ale
articolului 3 al acestui Regulament, fie celor de la alineatele i) – vi) care urmează.
i) Prelatele culisante, podeaua, uşile şi alte elemente constitutive ale
compartimentului destinat încărcăturii vor fi asamblate astfel încât să nu
poată fi deschise sau închise fără a lăsa urme vizibile.
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ii) Prelata va acoperi elementele solide de deasupra vehiculului cu cel puţin 1/4
din distanţa efectivă între chingile de tensionare. Prelata va acoperi cu cel
puţin 50 mm elementele solide din partea de jos a vehiculului. Deschiderea
orizontală între prelată şi elementele solide ale compartimentului de
încărcare nu va putea depăşi 10 mm perpendicular pe axa longitudinală a
vehiculului, odată ce compartimentul încărcăturii este închis şi sigilat pentru
vamă.
iii) Sistemul de ghidare a prelatei culisante şi celelalte părţi mobile vor fi
asamblate astfel încât uşile închise şi sigilate pentru vamă şi celelalte părţi
mobile să nu poată fi nici deschise şi nici închise din exterior fără a lăsa urme
vizibile. Sistemul de ghidare a prelatei culisante şi celelalte părţi mobile vor fi
asamblate astfel încât să fie imposibil accesul la compartimentul încărcăturii
fără a lăsa urme vizibile. Sistemul este deschis în schiţa nr.9 care figurează în
anexa la prezentul Regulament.
iv)

Distanţa orizontală între belciuge, utilizate în scopuri vamale, pe elementele
solide ale vehicululului nu va depăşi 200 mm. Distanţa poate totuşi fi mai
mare dar ea nu trebuie să aibă mai mult de 300 mm între belciuge de o parte
şi de alta a cadrului dacă construcţia vehiculului şi a prelatelor este
corespunzătoare împiedicării oricărui acces la compartimentul de încărcare.
In toate cazurile, condiţiile definite la ii) de mai sus trebuie respectate.

v) Distanţa între chingile de tensionare nu trebuie să depăşească 600 mm.
vi) Legăturile de închidere utilizate pentru a fixa prelatele la elementele solide
ale vehiculului vor fi conforme prescripţiilor paragrafului 9 al articolului 3 al
acestui Regulament.
(CEE/TRANS/17/Amend.20; intrat în vigoare pe 12 iunie 2001}
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Cu acest sistem de închidere, cele două margini ale deschiderilor prelatei
utilizate pentru încărcare şi descărcare sunt unite printr-o tijă de închidere din
aluminiu. Pe toată lungimea lor, deschiderile prelatei sunt prevăzute cu un
cordon sau un cablu strânse într-un tiv (vezi schiţa nr.8.1), astfel încât să fie
imposibil să iasă prelata din gâtul tijei de închidere. Tivul este dinspre exterior
şi sudat conform prescripţiilor paragrafului 4 al articolului 3 al anexei 2 a
Convenţiei.
Marginile trebuie să fie introduse în gâtul tijei de închidere din aluminiu apoi
împinse în cele două glisiere longitudinale paralele. Când tija de închidere este
în poziţie verticală, marginile prelatei sunt unite.
La limita superioară a deschiderii, tija de închidere este blocată de o placă din
material plastic transparent nituită la prelată (vezi schiţa nr.8.2). Tija de
închidere este din două părţi, legate printr-o balama nituită, ceea ce permite să
fie pliată pentru a fi amplasată sau înlăturată mai uşor. Aceasta din urmă
trebuie concepută astfel încât să nu poată fi posibilă înlăturarea broşei atunci
când sistemul este închis (vezi schiţa nr.8.3).
In josul tijei de închidere este operată o deschidere pentru a lăsa să treacă
belciugul. Această deschidere este ovală şi permite trecerea belciugului (vezi
schiţa nr.8.4). Cordonul sau cablul de închidere TIR sunt trecute prin acest
belciug pentru a bloca tija de închidere.
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ANEXA 3
PROCEDURA DE AGREARE A VEHICULELOR RUTIERE CARE
ÎNDEPLINESC CONDIŢIILE TEHNICE PREVĂZUTE ÎN
REGULAMENTUL DE LA ANEXA 2

GENERALITĂŢI
1. Vehiculele rutiere pot fi agreate conform uneia din următoarele proceduri:
a) fie individual,
b) fie pe tip de construcţie (serie de vehicule rutiere).
2. După agreare se va elibera un certificat de agreare conform modelului din anexa 4.
Acest certificat va fi imprimat în limba ţării unde a fost eliberat şi în limba franceză sau
în engleză. El va fi însoţit, atunci când autoritatea care a eliberat certificatul de agreere
va considera util, de fotografii sau desene autentificate de această autoritate. Numărul
acestor documente va fi, în acest caz, trecut de această autoritate în rubrica nr.6 a
certificatului.
Comentarii la paragraful 2
Numele proprietarului pe certificat
In cazul schimbării proprietarului, va fi posibil ca numele indicat la rubrica 8 (titular)
să nu fie cel al noului proprietar. Acest lucru nu ar trebui să dea naştere la litigii.
{TRANS/GE.30/12, paragraful 37}

ANEXA 3

- 169 -

CONVENŢIA TIR

Numele pe vehicule
In aceleaşi împrejurări, se va putea ca un alt nume decât cel care este indicat efectiv
pe autovehicul să apară pe fotografia aplicată pe certificat. Singurul obiect al
fotografiei fiind de a indica aspectul general al vehiculului, acest lucru nu ar trebui să
dea naştere la litigii.
{TRANS/GE.30/12, paragrafele 38 şi 39}
Lipsa de spaţiu la rubrica 5 a certificatului
Dacă nu există suficient loc la rubrica 5 (Alte caracteristici) informaţiile solicitate vor
fi menţionate pe nota de pe verso-ul certificatului.
{TRANS/GE.30/12, paragrafele 40 şi 41}.
3. Certificatul va trebui să se găsescă la bordul vehiculului rutier.
Comentariul la paragraful 3
Este vorba de orginalul certificatului şi nu de o fotocopie.
{TRANS/GE.30/33, paragraful 52}
4. Vehiculele rutiere vor fi prezentate la fiecare doi ani, în scopul verificării şi
eventualei prelungiri a agreării, autorităţilor competente din ţara în care vehiculul
este înmatriculat, sau, în cazul vehiculelor neînmatriculate, autorităţilor competente
din ţara în care domiciliază proprietarul sau utilizatorul.
5. Dacă un vehicul rutier nu mai satisface condiţiile tehnice prevăzute pentru agrearea
sa, va trebui, înainte de a putea fi utilizat din nou pentru transportul mărfurilor sub
acoperirea carnetelor TIR, să fie repus în starea în care a obţinut agrearea, astfel
încât să satisfacă din nou aceste condiţii tehnice.
6. Când caracteristicile esenţiale ale unui vehicul rutier sunt modificate, acest vehicul
nu va mai fi considerat ca agreat şi va trebui să primească din nou certificat de
agreare de la autoritatea competentă înainte de a putea fi utilizat pentru transportul
mărfurilor sub acoperirea carnetului TIR.
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7. Autorităţile competente ale ţării în care este înmatriculat vehiculul, sau în cazul
vehiculelor care nu necesită înmatriculare, autorităţile competente ale ţării în care
este stabilit proprietarul sau utilizatorul vehiculului, pot, dacă este cazul, să retragă
sau să reînnoiască certificatul de agreare sau să elibereze un nou certificat de
agreare în împrejurările enumerate la art.14 al prezentei Convenţii şi la paragrafele
4, 5 şi 6 ale prezentei anexe.
PROCEDURA DE AGREARE INDIVIDUALĂ
8. Agrearea individuală este cerută autorităţii competente de către proprietar,
utilizator sau reprezentatntul unuia sau altuia. Autoritatea competentă procedează
la controlul vehiculului rutier prezentat în aplicarea regulilor generale prevăzute la
paragrafele 1 – 7 de mai sus, se asigură că el corespunde condiţiilor tehnice
prevăzute la anexa nr.2 şi eliberează, după agreare, un certificat conform modelului
din anexa nr.4.
PROCEDURA DE AGREARE PE TIP DE CONSTRUCŢIE
(SERII DE VEHICULE RUTIERE)
9. Când vehiculele rutiere sunt fabricate în serie după acelaşi tip de construcţie,
constructorul va putea cere autorităţii competente din ţara de fabricaţie agrearea pe
tip de construcţie.
10. Constructorul va trebui să indice, în cererea sa, numerele sau literele de identificare
pe care le atribuie tipului de vehicul rutier pentru care cere agrearea.
11. Această cerere va trebui să fie însoţită de planuri şi de o specificaţie detaliată a
construcţiei tipului de vehicul rutier care urmează să fie agreat.
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12. Constructorul va trebui să se angajeze în scris:
a) să prezinte autorităţii competente acele vehicule din tipul în cauză pe care doreşte să
le examineze ;
b) să permită autorităţii competente să examineze alte exemplare în orice moment în
cursul producţiei seriei tipului respectiv ;
c) să informeze autoritatea competentă de orice modificare a planurilor sau
specificaţiilor, indiferent de importanţă, înainte de a o opera ;
d) să aplice pe vehiculele rutiere, într-un loc vizibil, numerele sau literele de identificare
a tipului de construcţie, precum şi numărul de ordine al fiecărui vehicul din seria
tipului respectiv (număr de fabricaţie);
e) să ţină o evidenţă a vehiculelor fabricate conform tipului agreat.
13. Autoritatea competentă va indica, dacă este cazul, modificările care trebuie aduse
tipului de construcţie prevăzut pentru a putea acorda agrearea.
14. Nici o agreare pe tip de construcţie nu va fi acordată fără ca autoritatea competentă
să fi constatat, prin verificarea unuia sau mai multor autovehicule fabricate
conform acestui tip de construcţie, că vehiculele de acest tip satisfac condiţiile tehnice
prevăzute în anexa 2.
15. Autoritatea competentă va notifica în scris constructorului decizia sa de agreare pe
tip. Această decizie va purta dată şi număr. Autoritatea care a luat decizia va fi
desemnată cu precizie.
16. Autoritatea competentă va lua măsurile necesare pentru a elibera, pentru fiecare
vehicul construit în conformitate cu tipul de construcţie agreat, un certificat de
agreare, îngrijindu-se de vizarea corespunzătoare a acestuia.
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17. Titularul certificatului de agreare va trebui, înainte de a utiliza autovehiculul,
pentru transportul mărfurilor sub acoperirea carnetului TIR, să completeze, în
măsura necesarului, certificatul de agreare prin:
- indicarea numărului de înmatriculare atribuit vehiculului (rubrica nr.1), sau
- când este vorba de un vehicul nesupus înmatriculării, indicarea numărului şi
adresei titularului (rubrica nr.8).
Notă explicativă la paragraful 17
3.0.17 Procedura de agreare
1.Anexa nr.3 prevede ca autorităţile competente ale unei părţi contractante pot elibera
un certificat de agreare pentru un vehicul fabricat pe teritoriul părţii menţionate, iar
acest vehicul nu va fi supus nici unei proceduri de agreare suplimentare în ţara unde
este înmatriculat sau, după caz, în ţara unde proprietarul lui este domiciliat.
2. Aceste dispoziţii nu au în vedere limitarea dreptului pe care îl au autorităţile
competente ale părţii contractante unde vehiculul este înmatriculat sau pe teritoriul
căreia proprietarul lui este domiciliat, de a pretinde prezentarea unui certificat de
agreare, fie cu ocazia importului, fie ulterior cu ocazia înmatriculării sau controlului
vehiculului sau a altor formalităţi analoage.
18. Când un vehicul care a fost agreat pe tip de construcţie este exportat într-o altă ţară
parte contractantă la prezenta Convenţie, ţara importatoare nu va cere o nouă
procedură de agreare ca urmare a importului.

ANEXA 3

- 173 -

CONVENŢIA TIR

PROCEDURA DE ADNOTARE A CERTIFICATULUI DE AGREARE
19. Când un vehicul agreat, care transportă mărfuri sub acoperirea unui carnet TIR,
prezintă defecte de importanţă majoră, autorităţile competente ale părţilor
contractante vor putea fie să refuze autorizarea vehiculului de a-şi continua drumul
sub acoperirea carnetului TIR, fie să permită vehiculului să-şi continue drumul sub
acoperirea carnetului TIR pe propriul lor teritoriu, luând măsurile de control
corespunzătoare.
20. In fiecare din cele două cazuri, autorităţile vamale vor face menţiunea
corespunzătoare în rubrica 10 a certificatului de agreare a vehiculului. Vehiculul
repus în starea care să justifice agrearea va fi prezentat autorităţilor competente ale
unei părţi contractante care vor valida din nou certificatul, adăugând în rubrica 11 o
menţiune care anulează adnotările precedente. Nici un vehicul al cărui certificat
poartă o menţiune în rubrica 10, în baza dispoziţiilor sus-menţionate, nu va putea fi
utilizat din nou pentru transportul mărfurilor sub acoperirea carnetului TIR până
când nu va fi repus în starea corespunzătoare şi până când adnotările în rubrica 10
nu vor fi anulate, conform celor de mai sus.
Notă explicativă la paragraful 20
3.0.20 Procedura de adnotare a unui certificat de agreare
Pentru a anula o menţiune referitoare la o defecţiune, atunci când vehiculul va fi repus
într-o stare corespunzătoare, va fi suficient să se facă la rubrica 11, prevăzută în acest
scop, menţiunea “Defecţiuni remediate”, urmată de numele, semnătura şi ştampila
autorităţii competente interesate.
Comentariu la paragraful 20
Orice defecţiune constatată fie la prelate, fie la sistemul de fixare a prelatelor va
putea fi indicată la rubrica 10 a certificatului de agreare.
{TRANS/GE.30/33, paragrafele 46 – 49}
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21. Orice menţiune înscrisă pe certificat va purta data şi va fi autentificată de
autorităţile competente.
22. Când un vehicul prezintă defecte pe care autorităţile vamale le consideră de
importanţă minoră şi nu creează nici un risc de fraudă, continuarea utilizării acestui
vehicul pentru transportul mărfurilor sub acoperirea carnetului TIR va putea fi
autorizată. Titularul certificatului de agreare va fi avizat despre această defecţiune şi
va trebui să repună vehiculul în stare corespunzătoare într-un termen rezonabil.
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ANEXA 4
MODELUL CERTIFICATULUI DE AGREARE A UNUI VEHICUL RUTIER
Comentarii
Certificatul de agreare
Certificatul de agreare trebuie să fie de format A 3 pliat în două. Vezi exemplu
de mai jos.
{TRANS/GE/30/10, paragraful 33 ; TRANS/WP.30/157, paragrafele 27 – 29 ;
TRANS/WP.30/AC.2/35, anexa 6}
Fotografiile sau schemele trebuie să fie anexate
De fiecare dată când fotografii sau desente ale certificatului de agreare
trebuie anexate, conform anexei 4 a Convenţiei, aceste documente trebuie să
dea o imagine exactă şi actualizată a vehiculului utilizat.
{TRANS/WP.30/157, paragraful 31}
Agrearea caroseriilor amovibile
După cum este stipulat în primul articol e) al Convenţiei, caroseriile amovibile
trebuie să fie considerate containere. In consecinţă, nu se solicită certificate de
agreare aşa după cum este prevăzut în anexa 4 a Convenţiei pentru caroseriile
amovibile cum ar fi acelea definite la anexa 6, nota explicativă 0.1 e). Plăcile
de agreare conforme dispoziţiilor celei de-a doua părţi a anexei 7 a Convenţiei
sunt totuşi solicitate.
{TRANS/WP.30/157, paragraful 59}
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Număr de sigilii vamale
In cazurile în care un număr important de sigilii vamale este necesar pentru a
asigura securitatea, se recomandă indicarea acestui număr în certificatul de
agreare la rubrica 5 (anexa 4 a Convenţiei TIR din 1975). Va trebui anexată o
schiţă, după caz, la certificatul de agreare pentru a arăta amplasarea exactă a
sigiliilor vamale.
{TRANS/GE.30/57, paragraful 41}
Perioada de tranziţie pentru introducerea noului model de certificat
Noul model de certificat de agreare a unui vehicul rutier, intrat în vigoare pe 1
august 1995 (TRANS/WP.30/AC.2/35, anexa 4), este solicitat vehiculelor
rutiere care trebuie să fie agreate pentru prima dată, precum şi, după caz, cu
ocazia inspecţiei de la fiecare doi ani sau cu ocazia reînnoirii agreării altor
vehicule rutiere. In consecinţă, începând cu 1 august 1997, toate vehiculele
rutiere vor trebui să aibă noul model de certificat.
{TRANS/WP.30/164,
paragrafele
46-48;
TRANS/WP.30/R.158;
TRANS/WP.30/AC.2/37, anexa 6}.
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Anexa 6
NOTE EXPLICATIVE
Introducere la notele explicative
i)

Conform dispoziţiilor articolului 43 al prezentei Convenţii, notele explicative
dau interpretarea anumitor dispoziţii ale prezentei Convenţii şi anexelor sale.
Ele reprezintă de asemenea anumite practici recomandate,

ii)

Notele explicative nu modifică dispoziţiile prezentei Convenţii sau anexelor
sale; ele precizează numai conţinutul, înţelesul şi aria de cuprindere,

iii)

In mod deosebit, ţinând seama de dispoziţiile articolului 12 şi ale anexei 2 a
prezentei Convenţii, relative la condiţiile tehnice de agreare a vehiculelor
rutiere pentru transportul sub sigiliu vamal, notele explicative precizează, dacă
este cazul, tehnicile de construcţie care trebuie să fie acceptate de părţile
contractante ca fiind corespunzătoare acestor dispoziţii. Ele precizează, de
asemenea, dacă este cazul, tehnicile de construcţie care nu corespund acestor
dispoziţii,

iv)

Notele explicative constituie un instrument de aplicare a dispoziţiilor din
prezenta Convenţie şi din anexele sale, în funcţie de evoluţia tehnicilor şi
exigenţelor de ordin economic.

Notă:
{Notele explicative care figurează în anexa 6 au fost plasate la sfârşitul dispoziţiilor
la care ele se referă. Schiţele referitoare la notele explicative sunt incluse în această
anexă}.
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Schiţa nr.1a
EXEMPLU DE BALAMA CARE NU NECESITĂ PROTECŢIA SPECIALĂ A TIJEI
Balamaua reprezentată mai jos este conformă cu exigenţele enunţate în fraza a doua a
paragrafului b) al notei 2.2.1 b). Modul în care sunt concepute lama şi piedica face inutilă
orice protecţie specială a tijei, dat fiind că ciocurile lamei urcă chiar până în spatele
extremităţilor piedicii. Aceste ciocuri împiedică astfel ca uşa sigilată de către vamă să poată fi
deschisă la nivelul dispozitivului de prindere fără a lăsa urme vizibile, chiar dacă tija
neprotejată a fost îndepărtată.
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ANEXA 7
ANEXA REFERITOARE LA AGREAREA CONTAINERELOR
PARTEA1
REGULAMENT PRIVIND CONDIŢIILE TEHNICE APLICABILE
CONTAINERELOR CARE POT FI ADMISE PENTRU TRANSPORTUL
INTERNAŢIONAL SUB SIGILIU VAMAL
Note explicative
Notele explicative referitoare la anexa 2, care figurează în anexa 6 a prezentei
Convenţii se aplică mutatis mutandis containerelor agreate pentru
transporturile sub sigiliu vamal, aplicându-se dispoziţiile prezentei Convenţii.
Articolul 1
Principii de bază
Pot fi agreate pentru transportul internaţional al bunurilor sub sigiliu vamal numai
containerele construite şi echipate în aşa fel încât:
a) nici un bun să nu poată fi scos sau introdus în partea sigilată a containerului fără
a se lăsa urme vizibile de efracţie sau de violare a sigiliului vamal;
b) sigiliile vamale să poată fi uşor şi eficient aplicate;
c) să nu conţină spaţii în care bunurile ar putea fi ascunse;
d) toate spaţiile în care se pot introduce bunuri să poată fi uşor accesibile
controlului vamal.
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Comentariu la articolul 1
Semne pe containere
Desenele, decalcomaniile şi alte semne similare care nu pot fi înlăturate de pe pereţii sau
prelatele containerelor nu sunt autorizate decât dacă nu maschează structura peretelui
sau prelatei, care trebuie să rămână vizibile. Autocolantele şi alte semne similare care ar
putea masca deschizăturile din containere nu trebuie totuşi să fie autorizate.
{TRANS/GE.30/57,
paragraful
45;
TRANS/WP.30/141,
paragraful
35;
TRANS/WP.30/AC.2/31, anexa 3}

Articolul 2
Structura containerelor
1. Pentru a răspunde prevederilor art.1 al prezentului regulament:
a) elementele constitutive ale containerelor (pereţi, podea, uşi, acoperiş, suporţi,
cadre, elemente transversale, ş.a.m.d.) trebuie asamblate fie prin dispozitive care
nu pot fi demontate şi repuse la loc din exterior fără să lase urme vizibile, fie prin
asemenea metode care să asigure o asemenea structură care nu poate fi
modificată fără să se lase urme vizibile. Când pereţii, podeaua, uşile şi acoperişul
sunt constituite din diferite elemente, acestea trebuie să corespundă aceloraşi
cerinţe şi să fie suficient de rezistente;
b) uşile şi celelalte sisteme de închidere (inclusiv robinetele de închidere,
acoperişurile gurilor de vizitare, flanşele de închidere, etc.) trebuie să se
asambleze cu un dispozitiv la care se pot aplica sigilii vamale. Acest dispozitiv
trebuie să nu poată fi deplasat şi repus la loc din exterior fără să se lase urme
vizibile şi uşile şi încuietorile să nu poată fi deschise fără violarea sigiliilor
vamale. Sigiliul vamal trebuie să fie protejat în mod corespunzător. Sunt permise
acoperişuri care se deschid;
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Comentariu la articolul 2, paragraful 1 b)
Protecţia sigiliilor vamale pe containere
Convenţia nu conţine nici o dispoziţie specială în ceea ce priveşte protecţia sigiliului;
se poate alege una din cele două posibilităţi, fie de a proteja sigiliul acoperindu-l cu
un dispozitiv special, fie de a construi uşa astfel încât să nu existe riscul ca sigiliul să
fie deteriorat de vreun şoc.
{TRANS/GE.30.17, paragraful 93}
c) deschizăturile pentru ventilaţie şi drenaj vor fi prezăvute cu un dispozitiv care să
nu permită accesul în interiorul containerului. Acest dispozitiv trebuie să nu
poată fi deplasat şi repus la loc din exteriorul containerului, fără să se lase urme
vizibile.
Comentariu la articolul 2, paragraful 1 c)
Deschizăturile pentru ventilaţie ale containerelor
Deşi dimensiunea deschiderilor pentru ventilaţie nu trebuie, în principiu, să depăşească
400 mm, oricare administraţie vamală căreia îi va fi prezentată o deschidere mai mare de
400 mm va putea, cu condiţia ca toate celelalte prescripţii să fie respectate, să agreeze
această deschidere.
{TRANS/GE.30/14, paragraful 102 ; TRANS/WP.30/143, paragrafele 36 şi 37}
2. Prin derogare de la prevederile art.1 alin. C) din acest regulament se va permite ca,
din motive practice, părţile constitutive ale containerului să includă spaţii libere (ca de
exemplu între pereţii unui perete dublu). Pentru ca spaţiul menţionat să nu poată fi
folosit pentru ascunderea de bunuri :
i)

dacă învelişul interior al containerului acoperă peretele pe toată înălţimea
sa de la podea la acoperiş sau, în alte cazuri, dacă spaţiul existent între
acest înveliş şi peretele exterior este închis în întregime, învelişul respectiv
va trebui aplicat astfel încât să nu poată fi demontat şi repus la loc fără a
lăsa urme vizibile, şi
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dacă învelişul nu acoperă peretele pe toată înălţimea sa şi dacă spaţiile
care îl separă de peretele exterior nu sunt închise în întregime şi în toate
celelalte cazuri în care construcţia containerului dă naştere la spaţii,
numărul acestor spaţii va trebui redus la minimum şi acest spaţii trebuie
să fie uşor accesibile controlului vamal.
(CEE/TRANS/17/Amend.8 ; intrat în vigoare pe 17 august 1987}
Comentariu la articolul 2, paragraful 2
Eliminarea elementelor structurale goale
Elementele structurale goale şi închis ale compartimentelor rezervate
încărcăturii vor trebui să fie limitate la minimum şi să fie progresiv eliminate
la noile modele de compartimente de încărcare, recurgându-se în măsura
posibilului la grinzi deschise. Dacă, din motive de construcţie, în elementele
structurale ale containerelor sunt prevăzute spaţii închise, sunt admise orificii
destinate facilitării controlelor vamale în spaţiile goale. Prezenţa acestor
orificii de control trebuie să fie notate la rubrica 9 a Modelului II sau la
rubrica 7 a Modelului III a certificatului de omologare a containerelor (anexa
7, partea a doua a Convenţiei).
{TRANS/WP.30/151, paragrafele 33 – 37; TRANS/WP.30/AC.2/33, anexa 7}.

3. Lucarnele vor fi autorizate la caroseriile amovibile, conform definiţiei din anexa 6,
nota explicativă 0.1 j) a Convenţiei, cu condiţia să fie fabricate din materiale suficient
de rezistente şi care să nu poată fi înlăturate şi repuse la loc din exterior fără a lăsa
urme vizibile. Totuşi, sticla va putea fi admisă, dar dacă nu se utilizează sticlă
securizată, lucarnele vor fi prevăzute cu un grilaj metalic fix care să nu poată fi
înlăturat din exterior; dimensiunea ochiurilor grilajului nu va depăşi 10 mm.
Lucarnele nu vor fi autorizate pe containere aşa cum sunt acestea definite în articolul
1 j) al Convenţiei, cu excepţia caroseriilor amovibile aşa cum sunt acestea definite în
nota explicativă 0.1 j) a anexei 6 a Convenţiei.
(CEE/TRANS/17/Amend.17; intrat în vigoare pe 1 octombrie 1994}
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Articolul 3
Containere pliabile sau demontabile
Containerele pliabile sau demontabile trebuie să corespundă prevederilor art.1 şi 2 ale
prezentului Regulament; în plus, ele pot fi echipate cu dispozitive care blochează
diversele părţi după montarea containerului. Aceste dispozitive de închidere, dacă se
află în exteriorul containerului, trebuie să fie în aşa fel construite încât să fie apte pentru
aplicarea sigiliilor vamale.

Articolul 4
Containere cu prelată
1. In măsura în care sunt aplicabile, prevederile art.1, 2 şi 3 ale prezentului regulament
se aplică containerelor cu prelată. In plus, aceste containere se vor încadra în
prevederile prezentului articol.
2. Prelata va fi din pânză tare sau din pânză plastifiată sau cauciucată, care trebuie să
fie suficient de rezistentă şi neextensibilă. Ea trebuie să fie în stare bună şi confecţionată
în aşa fel încât, odată asigurat mecanismul de închidere, să fie imposibil să se pătrundă
la încărcătură fără să se lase urme vizibile.
3. Dacă prelata este alcătuită din mai multe bucăţi, marginile acestora trebuie să se
plieze una în alta şi să fie cusute cu două tighele aflate la o distanţă de cel puţin 15 mm
unul de celălalt. Cusăturile vor fi făcute conform schiţei nr.1 anexată la prezentul
regulament; totuşi, în cazul în care în anumite părţi ale prelatei (cum ar fi clapele din
spate şi colţurile întărite) nu este posibil să se asambleze bucăţile în acest fel, va fi
suficient să se plieze marginea părţii superioare şi să se coasă în felul arătat în schiţa
nr.2 anexată la prezentul regulament. Una dintre cusături va fi vizibilă numai pe
dinăuntru şi culoarea aţei folosite pentru această cusătură va fi net diferită de culoarea
prelatei, precum şi de culoarea aţei folosite pentru cealaltă cusătură. Toate cusăturile
vor fi trase la maşină.
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4. Dacă prelata este din pânză plastifiată confecţionată din mai multe bucăţi, bucăţile
vor putea fi asamblate şi prin sudură, conform schiţei nr.3 anexată la prezentul
regulament. Marginile bucăţilor se vor suprapune pe o lăţime de cel puţin 15 mm.
Bucăţile se vor încheia pe toată această lăţime. Capătul foii exterioare va fi acoperit cu o
bandă din material plastic lată de cel puţin 7 mm, fixată prin acelaşi sistem de sudură.
Pe banda din plastic precum şi pe o lărgime de cel puţin 3 mm de o parte şi de alta a
acesteia, se va imprima un relief uniform şi bine marcat. Bucăţile vor fi îmbinate în aşa
fel încât să nu poată fi desfăcute şi repuse la loc fără a se lăsa urme vizibile.
Comentarii la articolul 4, paragraful 4
Panglica din material plastic
Aplicarea unei panglici din material plastic este o prescripţie indispensabilă pentru
siguranţa vamală. De asemenea, înlăturarea ei nu ar trebui să fie autorizată.
{TRANS/GE.30/17,
paragraful
99;
TRANS/WP.30/141,
paragraful
35;
TRANS/WP.30/AC.2/31, anexa 3}
Acoperirea marginilor bucăţilor de prelată
Dacă, pentru siguranţa vamală, o acoperire de cel puţin 15 mm a marginilor
bucăţilor prelatei este suficientă, o acoperire de 20 mm sau mai mult este admisă şi
poate fi necesară din motive tehnice, în funcţie de materialul din care este
confecţionată prelata şi de aderenţa sa.
{TRANS/WP.30/162, paragrafele 64 şi 65; TRANS/WP.30/AC.2/37, anexa 6}

Metode de sudaj a bucăţilor de prelată
Metodele de sudaj a bucăţilor de prelate care sunt recunoscute ca prezentând garanţii
vamale corespunzătoare dacă sunt aplicate conform dispoziţiilor anexei 2 a
Convenţiei sunt “metoda prin fuziune”, prin care bucăţile de prelată sunt îmbinate la
temperatură înaltă şi “metoda frecvenţei înalte”, prin care bucăţile de prelate sunt
sudate prin aplicarea unor frecvenţe înalte şi a unei presiuni ridicate.
{TRANS/WP.30/162, paragrafele 64 şi 65;TRANS/WP.30/AC.2/37, anexa 6}
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5. Reparaţiile vor fi făcute conform metodei descrise în schiţa nr.4 anexată la
prezentul regulament, marginile vor fi pliate una în alta şi vor fi cusute cu două
tighele vizibile, aflate la o distanţă, de cel puţin 15 mm unul de celălalt; culoarea
firului vizibil pe partea dinăuntru va fi diferită de cea vizibilă pe dinafară şi de
cea a materialului; toate cusăturile vor fi trase la maşină. Când o prelată care a
fost deteriorată lângă margini este reparată, înlocuindu-se partea detriorată cu o
bucată, cusătura va fi făcută, de asemenea, conform prevederilor pct.3 al acestui
articol şi schiţei nr.1 anexată la prezentul regulament. Prelatele din pânză
plastifiată vor putea fi reparate, de asemenea, după metoda descrisă la pct.4 al
prezentului articol, dar în acest caz, banda de plastic va trebui fixată pe ambele
feţe ale prelatei, bandajul fiind plasat pe faţa internă.
(CEE/TRANS/17/Amend.8, intrat în vigoare pe 17 august 1987}
Comentarii la articolul 4, paragraful 5
Repararea prelatelor din pânză acoperită cu material plastic
Procedeul următor este admis pentru repararea acestor prelate: se foloseşte
vinil lichefiat sub acţiunea presiunii şi căldurii pentru a fixa prin fuziune o
bucată pe prelată. Intr-un astfel de caz, o panglică imprimată în relief va fi
aplicată pe marginea bucăţii pe ambele părţi ale prelatei.
{TRANS/GE.30/6, paragraful 40; TRANS/GE.30/GRCC/4, paragraful 33;
TRANS/WP.30/141, paragraful 35; TRANS/WP.30/AC.2/31, anexa 3}
Benzi din materiale reflectorizante
Benzile din materiale reflectorizante care pot fi înlăturate şi care maschează
structura prelatelor containerelor sunt totuşi autorizate dacă sunt complet
sudate prelatelor din pânză acoperite cu material plastic şi sunt ataşate
conform dispoziţiilor paragrafului 5 al articolului 3 al anexei 2 a Convenţiei
(vezi schiţa nr.9 de mai jos).
{TRANS/WP.30/151, paragraful 40}
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6. Prelata va fi fixată pe container în strictă concordanţă cu condiţiile stabilite în
alineatele a) şi b) ale art.1 al prezentului regulament. Vor putea fi folosite următoarele
sisteme:
a) Prelata va putea fi fixată prin:
i)

inele metalice fixate pe container,

ii)

ochiuri la marginea foii, şi

iii)

o legătură de închidere trecând prin inele pe deasupra prelatei şi vizibilă
din exterior pe întreaga lungime.

Prelata va acoperi elementele solide ale containerului cu cel puţin 250 mm,
măsuraţi din centrul inelelor de fixare, cu excepţia cazurilor în care însăşi
construcţia containerului împiedică accesul la marfă.

Notă explicativă la articolul 4, paragraful 6 a)
Schiţa alăturată anexei 7 la cea de-a treia parte oferă un exemplu de sistem de
fixare a prelatelor în jurul ferecăturii de la colţul containerelor, acceptat de
către vamă.
b) Când capătul prelatei urmează a fi fixat în mod permanent pe container, asamblarea
celor două suprafeţe va trebui să fie continuă iar dispozitivele folosite pentru asamblare
vor fi solide.
c) Când este folosit un sistem de zăvorâre a prelatei, trebuie ca, în poziţie încuiată, să se
întindă prelata în mod etanş peste exteriorul containerului (ca exemplu, vezi schiţa nr.6
anexată acestui regulament).
(CEE/TRANS/17/Amend.8; intrat în vigoare pe 1 august 1987}
7. Prelata va fi susţinută de o suprastructură adecvată (montanţi, pereţi, arcade, şipci,
etc.).
(CEE/TRANS/17/Amend.8; intrat în vigoare pe 1 august 1987}
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Comentarii la articolul 4, paragraful 7
Suporţi pentru prelate
Arcurile care sprijină prelata sunt uneori goale şi ar putea servi drept ascunzătoare.
Totuşi, este posibilă inspectarea lor, ca şi a altor părţi ale containerului. In aceste
condiţii, arcurile goale sunt admise.
{TRANS/GE.30/14, paragraful 90; TRANS/GE.30/12, paragrafele 100 şi 101;
TRANS/GE.30/6,
paragraful
41;
TRANS/WP.30/141,
paragraful
35;
TRANS/WP.30/AC.2/31, anexa 3}
8. Intervalul dintre inele şi dintre ochiuri nu va depăşi 200 mm. Totuşi, va putea fi
superior acestei valori, însă fără a depăşi 300 mm, între belciuge şi între ochiurile situate
de-o parte şi alta a montantului, dacă modul de construcţie a containerului şi a prelatei
interzice accesul în interiorul containerului. Ochiurile vor trebui să fie întărite.
(CEE/TRANS/17/Amend.8; intrat în vigoare pe 1 august 1987}
9. Se vor folosi următoarele legături de închidere:
a) cabluri din oţel, cu diametrul de cel puţin 3 mm; sau
b) cordoane din cânepă sau şisal cu un diametru de cel puţin 8 mm, acoperite cu un
înveliş transparent neextensibil din material plastic.
Cablurile din oţel vor putea fi acoperite cu un înveliş transparent neextensibil din
material plastic.
In cazul în care prelata trebuie fixată de armătură într-un sistem de construcţie care, pe
de altă parte, corespunde dispoziţiilor paragrafului 6 a) al prezentului articol, se poate
utiliza ca mijloc de fixare o bandă (schiţa nr.7, adăugată prezentei anexe, oferă un
exemplu de sistem de construcţie de acest tip). Cureaua trebuie să corespundă
dispoziţiilor stipulate la paragraful 11 a) iii) în ceea ce priveşte materialul din care este
confecţionată, dimensiunile şi forma sa.
(CEE/TRANS/17, Amend.10; intrat în vigoare pe 1 august 1989; CEE/TRANS/17,
Amend.17; intrat în vigoare pe 1 august 1994}
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Comentariu la articolul 4, paragraful 9
Utilizarea benzilor
In acest sistem de construcţie se poate utiliza un cablu în locul unei benzi, acest cablu
putând fi format din două bucăţi (vezi de asemenea comentariul de la nota explicativă
2.3.9).
{TRANS/WP.30/125, paragraful 33}
10. Fiecare cablu sau cordon trebuie să fie dintr-o singură bucată şi va avea la fiecare
capăt o piesă din metal dur. Dispozitivul de fixare a fiecărui capăt metalic va include un
nit gol (sistem capsă), care să treacă prin cablu sau cordon în aşa fel încât să permită
introducerea şnurului sau benzii sigiliului vamal. Cablul sau cordonul va rămâne vizibil
prin ambele părţi ale nitului gol, în aşa fel încât să se poată verifica dacă cablul sau
cordonul este dintr-o singură bucată (schiţa nr.5 anexată la prezentul regulament).
11. La deschizăturile din prelată folosite pentru încărcare şi descărcare, cele două
suprafeţe vor fi unite. Se vor putea utiliza următoarele sisteme:
a) Cele două margini ale prelatei se vor petrece într-o măsură suficientă. In plus,
închiderea lor va fi asigurată prin:
i)

o clapă cusută sau sudată conform prevederilor punctelor 3 şi 4 ale
prezentului articol;

ii)

inele şi ochiuri care să întrunească condiţiile punctului 8 al prezentului
articol, aceste inele vor trebui confecţionate din metal, şi

iii)

o bandă confecţionată dintr-un material corespunzător, dintr-o singură
bucată şi neextensibilă, lată de cel puţin 20 mm şi groasă de 3 mm cel
puţin, care trece prin inele şi ţine împreunate cele două capete ale prelatei
şi clapei; banda va fi fixată în interiorul prelatei şi va fi prevăzută:
fie cu un ochi prin care să treacă cablul sau cordonul menţionat la punctul
9 al prezentului articol,
fie cu un ochi care să poată fi aplicat pe inelul metalic vizat la paragraful 6
al prezentului articol şi fixat prin cablul sau cordonul vizat la paragraful 9
al prezentului articol.
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In cazul în care există un dispozitiv special (şicană, etc.) împiedicând
accesul la compartimentul {containerul} rezervat încărcăturii fără a se
lăsa urme vizibile, nu se va pretinde existenţa unei clape. De asemenea nu
se va pretinde existenţa clapelor pentru containerele cu prelate culisante.
(CEE/TRANS/17/Amend.14 ; intrat în vigoare pe 1 august 1992 ;
CEE/TRANS/17/Amend.20 ; intrat în vigoare pe 12 iunie 2001}
b) Un sistem special de închidere ţine marginile prelatelor strâns adunate atunci când
compartimentul destinat încărcăturii {containerul} este închis şi sigilat. Acest sistem
va fi dotat cu un orificiu prin care inelul metalic vizat la paragraful 6 al prezentului
articol va putea trece şi va putea fi fixat prin cordonul sau cablul vizat la paragraful
9 al prezentului articol (vezi, spre exemplificare, schiţa nr.8 din prezenta anexă).
(CEE/TRANS/17/Amend.14 ; intrat în vigoare pe 1 august 1992}
12. Mărcile de identificare care trebuie să apară pe container şi pe placa de agreare
prevăzută în partea a doua a prezentei anexe, nu vor fi acoperite de prelată în nici un
caz.
Articolul 5
Containere cu prelate culisante
1. Dacă este cazul, prevederile articolelor 1, 2, 3 şi 4 ale prezentului regulament se aplică
containerelor cu prelate culisante. In plus, aceste containere trebuie să fie conforme
prevederilor prezentului articol.
2. Prelatele culisante, podeaua, uşile şi toate celelalte părţi constitutive ale containerului
vor fi conform prevederilor articolului 4, paragrafele 6, 8, 9 şi 11 ale prezentului
regulament, fie celor stipulate la alineatele de la (i) la (vi) de mai jos.
i)

Prelatele culisante, podeaua, uşile şi toate celelalte părţi constitutive ale
containerului vor fi asamblate astfel încât să nu poată fi deschise sau
închise fără a se lăsa urme vizibile.
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ii)

Prelata va acoperi elementele solide din partea de sus a containerului cu
cel puţin o pătrime din distanţa efectivă dintre chingile de întindere.
Prelata va acoperi părţile solide ale părţii de jos a containerului cu cel
puţin 50 mm. Deschiderea orizontală între prelată şi părţile solide ale
containerului nu poate depăşi 10 mm perpendicular pe axa longitudinală a
containerului, după închiderea şi sigilarea acestuia pentru vamă.

iii)

Sistemul de ghidare a prelatei culisante şi celelalte părţi mobile vor fi
asamblate astfel încât uşile închise şi sigilate pentru vamă precum şi
celelalte părţi mobile să nu mai poată fi deschise sau închise din afară fără
a lăsa urme vizibile. Sistemul de ghidare a prelatei culisante şi celelalte
părţi mobile vor fi asamblate aşa încât să fie imposibil accesul la container
fără a lăsa urme vizibile. Sistemul este descris în schiţa nr. 9 anexată la
prezentul regulament.

iv)

Distanţa orizontală între inele, folosite în scopuri vamale, pe părţile fixe
ale containerului nu va depăşi 200 mm. Cu toate acestea, spaţiul poate fi
mai mare dar nu va depăşi 300 mm între inele pe ambele părţi verticale
dacă construcţia containerului şi a prelatelor este astfel făcută încât să
împiedice orice acces la container. În orice caz, condiţiile stipulate la
alineatul (ii) de mai sus trebuie respectate.

v)

Distanţa între chingile de întindere nu va depăşi 600 mm.

vi)

Legăturile folosite pentru fixarea prelatelor de părţile fixe ale
containerului vor fi conforme prevederilor articolului 4, paragraful 9 din
prezentul regulament."
{CEE/TRANS/17/Amend.20; intrat în vigoare pe 12 iunie 2001}
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Descriere
Cu acest sistem de închidere, cele două margini ale deschizăturilor prelatei utilizate
pentru încărcare şi descărcare sunt reunite printr-o tijă de închidere din aluminiu. Pe
toată lungimea lor, deschizăturile prelatei sunt dotate cu un cordon sau un cablu
introdus într-un tiv (vezi schiţa nr.8.1), astfel încât să fie imposibil de scos prelata din
gâtul tijei de închidere. Tivul se află în partea exterioară şi este sudat conform
dispoziţiilor paragrafului 4 al articolului 3 al anexei 2 a Convenţiei.
Marginile trebuie să fie introduse în gâturile tijei de închidere din aluminiu, apoi
împinse în cele două glisiere longitudinale paralele. Când tija de închidere este în
poziţie verticală, marginile prelatei sunt reunite.
La limita superioară a deschiderii, tija de închidere este blocată printr-o placă din
plastic transparent, nituită la prelată (vezi schiţa nr.8.2). Tija de închidere are două
părţi, unite printr-o balama nituită, ceea ce permite îndoirea ei pentru a fi mai uşor
pusă la loc sau înlăturată. Balamaua trebuie concepută astfel încât să nu poată fi
înlăturată broşa atunci când sistemul este închis (vezi schiţa nr.8.3).
In josul tijei de închidere s-a efectuat o deschidere pentru a permite trecerea inelului.
Această deschidere este ovală şi permite trecerea corespunzătoare a inelului (vezi
schiţa nr.8.4). Cordonul sau cablu de închidere TIR este trecut prin acest inel pentru a
bloca tija de închidere.
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ANEXA 7
Partea a II-a
PROCEDURA DE AGREARE A CONTAINERELOR CARE SE
ÎNCADREAZĂ
ÎN CONDIŢIILE TEHNICE PREVĂZUTE DE REGULAMENTUL
PREZENTAT ÎN PARTEA I
Generalităţi
1. Containerele pot fi agreate pentru transportul de bunuri sub sigiliul vamal, fie:
a) în stadiul de fabricaţie, pe tip de construcţie (procedura de agreare în stadiul de
fabricaţie);
b) în stadiul următor fabricării, individual sau pentru un anumit număr de containere
de acelaşi tip (procedura de agreare în stadiul următor fabricării).
Dispoziţii comune pentru ambele proceduri de agreare
2. Autorităţile competente care răspund de acordarea agreării vor elibera solicitantului,
după agreare, un certificat de agreare valabil, după caz, fie pentru o serie nelimitată de
containere, de tipul agreat, fie pentru un număr determinat de containere.
3. Beneficiarul agreării va fixa o placă de agreare pe containerul sau containerele
agreate înainte de a fi date în folosinţă pentru transportul bunurilor sub sigiliu vamal.
4. Placa de agreare va fi fixată în mod permanent şi într-un loc foarte vizibil, alături cu
orice altă placă de agreare eliberată în scopuri oficiale.
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Comentarii la paragraful 4
Fixarea plăcilor de agreare
Utilizarea cleiului de oase pentru fixarea plăcilor de agreare pe containerele
construite din material plastic îndeplineşte dispoziţiile Convenţiei cu condiţia ca
plăcile de agreare să fie fixate astfel încât ele să nu poată fi uşor înlăturate şi cu
condiţia ca dispoziţiile celei de-a doua părţi a anexei 7 a Convenţiei să fie respectate.
{TRANS/GE.30/10, paragrafele 35 şi 36}
Placa unică de identificare
Fixarea permanentă, şi într-un loc foarte vizibil al containerului agreat, a unei baze
pe care plăcile de agreare solicitate pot fi regrupate şi montate astfel încât să nu
poată fi uşor înlăturate este permisă cu condiţia ca prescripţiile celei de-a doua părţi
a anexei 7 a Convenţiei să fie respectate.
Utilizarea calcomaniilor alături şi în completarea plăcilor de agreare pe containere
pentru a permite transportatorilor identificarea cu uşurinţă a plăcilor de agreare este
autorizată dar nu trebuie în nici un caz să fie considerată ca înlocuind plăcile de
agreare.
{TRANS/WP.30/133, paragrafele 18 – 24; TRANS/WP.30/135, paragrafele 15 – 19;
TRANS/WP.30/AC.2/27, anexa 3}
5. Placa de agreare, conform modelului nr.1 reprodus în apendicele 1 al prezentei părţi,
va fi o placă de metal nu mai mică de 20 cm x 10 cm. Următoarele date vor fi gravate
sau imprimate în relief, sau indicate prin orice mijloc, ca să poată fi lizibile în
permanenţă pe suprafaţa plăcii, cel puţin în limba franceză sau engleză:

CONVENŢIA TIR

- 216 -

ANEXA 7 – PARTEA a II-a

a) menţiunea “Agreat pentru transportul sub sigiliu vamal”;
b) o indicare a ţării în care s-a emis agrearea, fie prin indicarea numelui, fie a semnului
distinctiv folosit pentru indicarea ţării de înmatriculare a autovehiculelor în traficul
rutier internaţional şi numărul (cifre, litere, etc.) certificatului de agreare şi anul
agreării (ex. “NL/26/73” înseamnă “Olanda, certificat de agreare nr.26 eliberat în
anul 1973”);
c) numărul de serie dat containerului la fabricare (număr de fabricaţie);
d) dacă containerul a fost agreat pe tip de construcţie, numerele sau literele tipului
containerului, pentru identificare.
Notă explicativă la paragraful 5 d)
Dacă două containere cu prelată, agreate pentru transfer sub sigiliu vamal, au
fost combinate astfel încât ele să constituie un singur container acoperit de o
singură prelată şi care îndeplineşte condiţiile de transport sub sigiliu vamal,
nu se va solicita certificatul de agreare distinct sau placa de agreare distinctă
pentru acest ansamblu.
6. Dacă un container nu corespunde condiţiilor tehnice prevăzute pentru agrearea sa, el
va trebui, înainte de a putea fi folosit în transportul de bunuri sub sigiliu vamal, să fie
repus în condiţiile care au justificat agrearea, în aşa fel încât să corespundă din nou
acestor condiţii tehnice.
7. Dacă caracteristicile esenţiale ale unui container se modifică, acesta nu va mai
beneficia de agrearea acordată şi va trebui să fie agreat din nou de autorităţile
competente înainte de a putea fi folosit pentru transportul de bunuri sub sigiliu vamal.
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Prevederi speciale pentru agrearea pe tip de construcţie,
în stadiul de fabricaţie
8. Când containerele sunt produse în serie după acelaşi tip de construcţie, constructorul
va putea solicita autorităţii competente a ţării de fabricaţie agrearea pe tip de
construcţie.

Comentariu la paragraful 8
Agrearea containerelor într-o altă ţară decât ţara de fabricaţie
Dacă textul paragrafului 8 al celei de-a doua părţi a anexei 7 nu se pretează unei alte
interpretări, problemele referitoare la agrearea containerelor într-o altă ţară decât
ţara de fabricaţie pot fi rezolvate prin aplicarea practică a dispoziţiilor paragrafelor
15 – 17 ale celei de-a două părţi a anexei 7 care permit agrearea containerelor la un
stadiu ulterior celui de fabricaţie.
{TRANS/GE.30/43, paragraful 27}
9. Constructorul va indica în cererea sa numerele şi literele de identificare pe care le-a
dat tipului de container pentru care solicită agrearea.
10. Cererea va fi însoţită de planurile şi explicaţiile amănunţite privind construcţia
tipului de container care urmează a fi agreat.
11. Producătorul va trebui să se angajeze în scris:
a) să prezinte autorităţilor competente containere de tipul respectiv pe care aceste
autorităţi ar dori să le examineze ;
b) să permită autorităţilor competente să examineze alte containere, oricând în timpul
producţiei seriei tipului respectiv ;
c) să încunoştiinţeze autorităţile competente despre orice schimbare, de oricât de mică
importanţă, în planuri sau în specificaţii, înainte de a da curs schimbării propriuzise;
d) să marcheze containerele într-un loc vizibil, pe lângă marcajele cerute pe placa de
agreare, cu numerele şi literele de identificare ale tipului de construcţie, precum şi cu
numărul de serie al fiecărui container din seria tipului respectiv (numărul de
fabricaţie);
e) să ţină o evidenţă a containerelor fabricate din tipul de construcţie agreat.
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12. Autorităţile competente vor indica, dacă este cazul, ce schimbări trebuie făcute
tipului de construcţie prezentat, pentru a putea fi agreat.
13. Nu se vor acorda agreări pe tip de construcţie până când autorităţile competente nu
vor fi examinat un container sau mai multe containere fabricate după tipul de
construcţie respectiv pentru a constata dacă tipul respectiv corespunde condiţiilor
tehnice prevăzute în partea I.
14. Când un tip de container este agreat, petiţionarului i se va elibera un singur
certificat de agreare conform modelului II reprodus în apendicele 2 al prezentei părţi şi
valabil pentru toate containerele construite în conformitate cu specificaţiile tipului
agreat. Aceste certificate dau dreptul constructorului să aplice pe fiecare container din
seria tipului o placă de agreare după modelul descris la pct.5 al prezentei părţi.

Dispoziţii specifice pentru agreare într-un stadiu următor fabricării
15. Dacă agrearea nu a fost solicitată în stadiul de fabricaţie, proprietarul, utilizatorul
sau reprezentantul oricăruia dintre ei poate solicita agrearea autorităţii competente la
care este posibilă prezentarea containerului pentru care se cere agrearea.
16. In cererea de agreare supusă autorităţii competente conform pct.15 al prezentei
părţi se va indica numărul de serie (numărul de fabricaţie) aplicat pe fiecare container
de către constructor.
17. Autoritatea competentă va proceda la examinarea numărului de containere pe care îl
va socoti necesar şi va elibera, după ce va constata că acel container sau acele containere
corespund condiţiilor tehnice prevăzute în partea I, un certificat de agreare conform
modelului III reprodus în apendicele 3 al prezentei părţi şi valabil numai pentru
numărul de containere agreate. Acest certificat, care va purta numărul sau numerele de
serie de fabricaţie stabilite pentru containerul sau containerele la care se referă, va da
dreptul solicitatorului să aplice pe fiecare container agreat placa de agreare prevăzută la
pct.5 al prezentei părţi.
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Apendice 2
Model nr.II
Convenţia vamală relativă la transportul internaţional al mărfurilor sub acoperirea
carnetelor TIR, 1975
Certificat de agreare pe tip de construcţie
1. Certificat nr. */ .............................................................................................................
2. Prin prezentul se certifică că, containerul specificat mai jos a fost agreat şi
containerele construite după acest tip pot fi admise pentru transportul bunurilor sub
sigiliu vamal.
3. Felul containerului..............................................................................................
4.Numărul sau literele de identificare ale tipului de construcţie................
5. Numărul de identificare ale planurilor de construcţie.................
6. Numărul de identificare ale specificaţiilor de construcţie..............
7. Tara...........................................................................................................................
8. Dimensiuni externe (în centimetri)...........................................................................
9. Caracteristici esenţiale de construcţie (natura materialelor, felul construcţiei,
etc.)..........................................................................................................................
10. Prezentul certificat este valabil pentru toate containerele construite conform
planurilor şi specificaţiilor vizate mai sus.
11. Eliberat la ......................................................................................................................
(numele şi adresa constructorului)
care este autorizat să fixeze o placă de agreare pe fiecare container de tipul de
construcţie agreat, construit de el,
la............................................................... în................................. 20......
(locul)
(data)
de către...........................................................................................................................
(semnătura şi ştampila serviciului sau organizaţiei emitente)

_______________________
*/
Se vor indica literele şi cifrele care urmează a figura pe placa de agreare (vezi
alineatul b) al paragrafului 5 din partea a II-a a anexei 7 la Convenţia vamală relativă
la transportul internaţional al mărfurilor sub acoperirea carnetelor TIR, 1975

{Vezi avizul important de pe verso)
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AVIZ IMPORTANT

(punctele 6 şi 7 din partea a doua a anexei 7 la Convenţia vamală relativă la transportul
internaţional al mărfurilor sub acoperirea carnetelor TIR, 1975)
6. Dacă un container nu mai corespunde condiţiilor tehnice prevăzute pentru agrearea
sa, înainte de a fi folosit pentru transportul bunurilor sub sigiliu vamal va fi repus în
starea care a justificat acordarea agreării, astfel încât să corespundă din nou cu
condiţiile tehnice menţionate.
7. Dacă se schimbă caracteristicile esenţiale ale containerului, containerul încetează a
mai beneficia de acoperirea agreării şi va trebui să fie din nou agreat de autoritatea
competentă înainte de a putea fi folosit pentru transportul bunurilor sub sigiliu vamal.
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APENDICE 3
MODEL NR.III
Convenţia vamală relativă la transportul internaţional al mărfurilor sub acoperirea
carnetelor TIR, 1975
Certificat de agreare acordat în stadiul următor construcţiei
1. Certificat nr. */ .............................................................................................................
2. Prin prezentul se certifică că, containerul (containerele) specificat (e) mai jos a (au)
fost agreat(e) pentru transportul bunurilor sub sigiliu vamal.
3. Felul containerului(lor)..............................................................................................
4. Numărul (numerele) de serie dat(e) containerului(lor) de către producător........
5. Tara.............................................................................................................................
6. Dimensiuni externe (în centimetri)...........................................................................
7. Caracteristici esenţiale de construcţie (natura materialelor, felul construcţiei,
etc.)..........................................................................................................................
8. Eliberat ......................................................................................................................
(numele şi adresa solicitantului)
care este autorizat să fixeze o placă de agreare pe sus-menţionatul(ele) container(e),
la............................................................... în................................. 20......
(locul)
(data)
de către...........................................................................................................................
(semnătura şi ştampila serviciului sau organizaţiei emitente)
_______________________
*/
Se vor indica literele şi cifrele care urmează a figura pe placa de agreare (vezi
alineatul b) al paragrafului 5 din partea a II-a a anexei 7 la Convenţia vamală relativă la
transportul internaţional al mărfurilor sub acoperirea carnetelor TIR, 1975
{Vezi avizul important de pe verso)
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AVIZ IMPORTANT
(Punctele 6 şi 7 din partea a doua a anexei nr.7 la Convenţia vamală relativă la
transportul internaţional al mărfurilor sub acoperirea carnetelor TIR, 1975)
6. Dacă un container nu mai corespunde condiţiilor tehnice prevăzute agrearea sa,
înainte de a fi folosit pentru transportul bunurilor sub sigiliu vamal va fi repus în starea
care a justificat acordarea agreării, astfel încât să corespundă din nou condiţiilor
tehnice menţionate.
7. Dacă se schimbă caracteristicile esenţiale ale containerului, containerul încetează a
mai beneficia de acoperirea agreării şi va fi din nou agreat de autoritatea competentă
înainte de a putea fi folosit pentru transportul bunurilor sub sigiliu vamal.
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Anexa 7
Partea a III-a
Note explicative
Note explicative
Notele explicative relative la anexa 2, prezentate în anexa 6 la prezenta Convenţie se
aplică mutatis mutandis faţă de containerele agreate pentru transportul sub sigiliu
vamal pentru aplicarea dispoziţiilor prezentei Convenţii.
Notă
{Notele explicative care figurează în partea a treia au fost plasate în continuarea
dispoziţiilor la care ele se referă. Schiţele referitoare la notele explicative sunt incluse
în partea a treia}.
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DISPOZITIV DE FIXARE A PRELATEI ÎN JURUL FITINGURILOR DE COLŢ
Dispozitivul reprodus mai jos corespunde dispoziţiilor alineatului a) al paragrafului 6 din
articolul 4 al primei părţi.
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Anexa 8
COMPUNEREA, FUNCŢIILE ŞI REGULAMENTUL INTERIOR ALE
COMITETULUI DE GESTIUNE ŞI ALE COMITETULUI EXECUTIV TIR*/
COMPUNEREA, FUNCŢIILE ŞI REGULAMENTUL INTERIOR ALE
COMITETULUI DE GESTIUNE*/
Articolul 1
i)

Părţile contractante sunt membre ale Comitetului de gestiune.

ii)

Comitetul poate decide ca administraţiile competente ale statelor menţionate la
paragraful 1 al articolului 52 din prezenta Convenţie care nu sunt părţi
contractante, precum şi reprezentanţii organizaţiilor internaţionale, pot, pentru
problemele care prezintă interes, să asiste la sesiuni în calitate de observatori.
Articolul 1 bis _*/

1. Comitetul va analiza orice propunere de amendament la Convenţie, în conformitate
cu art.59 paragrafele 1 şi 2.
2. Comitetul va urmări aplicarea Convenţiei şi va examina orice măsură luată de către
părţile contractante, asociaţiile şi organizaţiile internaţionale implicate în funcţionarea
Convenţiei şi în respectarea acesteia.
3. Comitetul, prin intermediul Comitetului executiv TIR, supervizează şi sprijină
aplicarea Convenţiei la nivel naţional şi internaţional.
Articolul 2
Secretarul general al Organizaţiei Naţiunilor Unite furnizează comitetului serviciile de
secretariat.

_*/

(CEE/TRANS/17/Amend.19; intrat în vigoare pe 17 februarie 1999}
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Articolul 3
Comitetul procedează, în prima sa sesiune din fiecare an, la alegerea preşedintelui şi a
vicepreşedintelului.
Articolul 4
Sub auspiciile Comisiei Economice pentru Europa, secretarul general al Organizaţiei
Naţiunilor Unite convoacă în fiecare an Comitetul de gestiune, precum şi la cererea
administraţiilor competente a cel puţin cinci state care sunt părţi contractante.

Articolul 5
Propunerile sunt supuse votării. Fiecare parte contractantă reprezentată la sesiune
dispune de un vot. Propunerile, altele decât amendamentele la prezenta Convenţie, sunt
adoptate de Comitetul de gestiune cu o majoritate de voturi exprimate de membrii
prezenţi şi votanţi.
Articolul 6
Pentru luarea deciziilor este necesar votul a cel puţin jumătate din numărul statelor care
sunt părţi contractante.
(CEE/TRANS/17/Amend.16; intrat în vigoare pe 24 iunie 1994}
Articolul 7
Comitetul de gestiune adoptă raportul său înaintea încheierii sesiunii.
Articolul 8
In lipsa dispoziţiilor corespunzătoare din prezenta anexă, Regulamentul interior al
Comisiei Economice pentru Europa este aplicabil, cu excepţia cazului în care Comitetul
de gestiune decide altfel.
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COMPONENŢA, FUNCŢIILE ŞI REGULAMENTUL INTERIOR ALE
COMITETULUI EXECUTIV TIR
Articolul 9 _*/
1. Comitetul executiv TIR, înfiinţat de către Comitetul de gestiune în conformitate cu
art.58 terţ, este format din 9 membri, fiecare aparţinând unei alte părţi contractante la
Convenţie. Secretarul Convenţiei TIR va participa la sesiunile Comitetului executiv
TIR.
2. Membrii Comitetului executiv TIR sunt aleşi de Comitetul de gestiune cu majoritatea
numărului membrilor prezenţi şi votanţi. Mandatul fiecărui membru al Comitetului
executiv TIR este de 2 ani. Membrii Comitetului executiv TIR pot fi realeşi. Mandatul
Comitetului executiv TIR va fi stabilit de către Comitetul de gestiune.
Articolul 10_*/

Comitetul executiv TIR:
a) supervizează modul de aplicare a Convenţiei, inclusiv modul de funcţionare a
sistemului de garanţii, şi îndeplineşte în totalitate sarcinile încredinţate de Comitetul
de gestiune;
b) supervizează tipărirea şi distribuirea centralizată către asociaţii a carnetelor TIR
care pot fi realizate de o organizaţie internaţională agreată, la care se face referire la
art.6;
c) coordonează şi încurajează schimbul de informaţii confidenţiale şi alte tipuri de
comuncări între autorităţile competente ale părţilor contractante;
d) coordonează şi încurajează schimbul de informaţii între autorităţile competente ale
părţilor contractante, asociaţiile garante şi organizaţiile internaţionale;
e) facilitează reglementarea diferendelor dintre părţile contractante, asociaţii,
companiile de asigurări şi organizaţiile internaţionale, sub rezerva prevederilor
contrare ale art.57 din Convenţie, privind reglementarea diferendelor;

_*/

(CEE/TRANS/17/Amend.19; intrat în vigoare pe 17 februarie 1999}

CONVENŢIA TIR

- 230 -

ANEXA 8

f) sprijină pregătirea profesională a personalului autorităţilor vamale şi a celorlalte
părţi implicate în funcţionarea regimului TIR;
g) gestionează un registru central în vederea distribuirii către părţile contractante a
informaţiilor privind toate regulile şi procedurile privind eliberarea carnetelor TIR
de către asociaţii, provenite de la organizaţiile internaţionale menţionate la art.6, în
măsura în care se referă la condiţiile şi cerinţele minimale menţionate în anexa nr.9;
h) supraveghează preţul carnetelor TIR.
Articolul 11 _*/
1. O sesiune a Comitetului executiv TIR poate fi convocată de secretarul Convenţiei TIR
la cererea Comitetului de gestiune sau a cel puţin trei membri ai Comitetului executiv
TIR.
2. Comitetul executiv TIR va depune toate eforturile pentru luarea deciziilor prin
consens. Dacă nici un consens nu poate fi atins, deciziile trebuie supuse la vot şi trebuie
să întrunească majoritatea celor prezenţi şi votanţi. Un cvorum de cinci membri este
necesar pentru luarea deciziilor. Secretarul Convenţiei TIR nu are drept de vot.
3. Comitetul executiv TIR va alege un preşedinte şi va adopta orice alt regulament
interior suplimentar.
4. Comitetul executiv TIR va raporta Comitetului de gestiune despre activităţile sale,
inclusiv despre conturile verificate, cel puţin o dată pe an sau la cererea Comitetului de
gestiune. Comitetul executiv TIR va fi reprezentat în Comitetul de gestiune de către
preşedintele său.
5. Comitetul executiv TIR va examina orice informaţie şi orice problemă, transmise lui
de către Comitetul de gestiune, de părţile contractante, de către secretarul Convenţiei
TIR, de asociaţiile garante naţionale şi de către organizaţiile internaţionale menţionate
la art.6 din Convenţie. Aceste organizaţii internaţionale vor avea dreptul să ia parte la
sesiunile Comitetului executiv TIR ca observatori, în cazul în care preşedintele nu
hotărăşte altfel. Dacă este necesar, orice altă organizaţie poate lua parte la sesiunile
Comitetului executiv TIR, în calitate de observator, la invitaţia preşedintelui.

_*/

(CEE/TRANS/17/Amend.19; intrat în vigoare pe 17 februarie 1999}
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Articolul 12 _*/
Secretarul Convenţiei TIR va fi membru al Secretariatului Comisiei Economice pentru
Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite şi va aduce la îndeplinire deciziile Comitetului
executiv TIR, în limita mandatului Comitetului executiv TIR. Secretarul Convenţiei TIR
va fi asistat de un secretariat TIR, a cărui mărime este stabilită de către Comitetul de
gestiune.
Articolul 13_*/
1. Activităţile Comitetului executiv TIR şi ale Secretariatului TIR vor fi finanţate, până
la obţinerea unei surse alternative de finanţare, printr-o taxă aplicată fiecărui carnet
TIR distribuit de către organizaţia internaţională menţionată la art.6.
Notă explicativă la articolul 13, paragraful 1_*/
8.13.1-1

Dispoziţii financiare
După o perioadă iniţială de 2 ani, părţile contractante la Convenţie
preconizează ca activitatea Comitetului executiv TIR şi a Secretariatului TIR
să fie finanţată prin intermediul bugetului obişnuit al Organizaţiei Naţiunilor
Unite. Această nu exclude o prelungire a aranjamentelor financiare iniţiale în
cazul în care ar lipsi finanţarea din partea Organizaţiei Naţiunilor Unite sau din
surse alternative.

8.13.1-2

Funcţionarea Comitetului executiv TIR:
Activitatea membrilor Comitetului executiv TIR va fi finanţată de către
guvernele proprii.

2. Mărimea acestei taxe şi procedura de colectare a ei sunt stabilite de Comitetul de
gestiune pe baza consultărilor cu organizaţia internaţională menţionată la art.6. Orice
propunere de schimbare a taxei trebuie autorizată de Comitetul de gestiune.

_*/

(CEE/TRANS/17/Amend.19; intrat în vigoare pe 17 februarie 1999}

CONVENŢIA TIR

- 232 -

ANEXA 9 – PRIMA PARTE

Anexa 9_*/
ACCESUL LA REGIMUL TIR
Partea I
AUTORIZAREA ASOCIAŢIILOR DE A ELIBERA CARNETE TIR
Condiţii şi cerinţe minimale
1. Condiţiile şi prescripţiile minimale, care trebuie îndeplinite de către asociaţii pentru a
fi autorizate de către părţile contractante să elibereze carnete TIR şi să activeze ca
garant în concordanţă cu art.6 din Convenţie, sunt:
a) să probeze că cel puţin în ultimul an a funcţionat ca o asociaţie reprezentantă a
intereselor sectorului de transporturi;
Notă explicativă la paragraful 1 a) _*/
9.I.1 a) Organizaţie
Dispoziţiile cuprinse în anexa nr.9, partea I paragraful a), se referă la
organizaţiile implicate în comerţul internaţional de mărfuri, inclusiv camerele
de comerţ.
b) să demonstreze că bonitatea financiară şi existenţa mijloacelor logistice îi permit
îndeplinirea obligaţiilor instituite prin Convenţie;
c) să demonstreze cunoaşterea de către personalul propriu a modului de aplicare
corectă a Convenţiei;
d) lipsa unor abateri şi încălcări grave sau repetate ale legislaţiei vamale ori fiscale;

_*/

(CEE/TRANS/17/Amend.19; intrat în vigoare pe 17 februarie 1999}
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e) întocmirea în scris a unui acord sau a oricărui alt instrument juridic între asociaţie şi
autorităţile competente ale părţii contractante pe teritoriul căreia este înfiinţată. O copie
legalizată de pe acordul scris sau de pe orice alt instrument juridic, împreună, dacă este
necesar, cu traducerea legalizată în limba engleză, franceză sau rusă, trebuie depusă la
Comitetul executiv TIR. Orice modificare adusă acordului scris sau oricărui alt
instrument juridic trebuie imediat adusă la cunoştinţa Comitetului executiv TIR;
f) un angajament în acordul scris sau orice alt instrument legal întocmit conform
prevederilor lit. e), prin care asociaţia:
i)

va respecta obligaţiile precizate la art.8 din Convenţie;

ii)

va accepta suma maximă aferentă fiecărui carnet TIR, stabilită de către
partea contractantă, care poate fi pretinsă asociaţiei garante în
conformitate cu art.8 paragraful 3 din Convenţie;

iii)

va verifica în mod continuu şi, în special, înainte de a solicita autorizarea
pentru accesul persoanelor la regimul TIR, îndeplinirea în totalitate a
condiţiilor şi cerinţelor minimale de către aceste persoane, aşa cum este
prevăzut în partea a II-a a acestei anexe;

iv)

va pune la dispoziţie propria garanţie pentru toate responsabilităţile din
ţara în care este stabilită, referitoare la operaţiunile de transport sub
acoperirea carnetelor TIR eliberate de ea şi de către asociaţiile străine
afiliate la aceeaşi organizaţie internaţională la care ea însăşi este afiliată;

v)

se angajează să acopere propriile responsabilităţi, astfel încât să satisfacă
cerinţele autorităţilor competente ale părţii contractante în care este
stabilită împreună cu societatea de asigurare, asociaţia de asiguratori sau
cu instituţia financiară. Contractul/contractele de asigurare sau de
garanţie financiară va/vor acoperi totalitatea propriilor responsabilităţi în
legătură cu operaţiunile efectuate sub acoperirea carnetelor TIR emise de
ea şi de asociaţiile străine afiliate la aceeaşi organizaţie internaţională la
care ea însăşi este afiliată.
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Termenul de aducere la cunoştinţă a încetării contractelor de asigurare sau de
garanţie financiară nu va fi mai mic decât termenele necesare notificării prin
care se aduce la cunoştinţă încetarea acordului scris sau a altui instrument
juridic instituit prin prevederile lit.e). O copie legalizată de pe
contractul/contractele de asigurare sau de garanţie financiară, precum şi de pe
toate modificările ulterioare, inclusiv o traducere legalizată în limba engleză,
franceză sau rusă, după caz, trebuie depuse la Comitetul executiv TIR.
Comentarii la paragraful 1 (v)
a) In contextul sistemului internaţional de asigurări administrat de Uniunea
Internaţională a Transporturilor Rutiere (IRU) în contul asociaţiilor membre ale sale,
aşa cum este precizat în documentul TRANS/WP.30/R.195 al CEE, fiecare asociaţie
este obligată să remită autorităţilor competente ale fiecărei Părţi contractante o
copie legalizată a textului integral al contractului general de asigurare încheiat între
asiguratorii internaţionali (nivelul 3), pe de o parte, şi fiecare din asociaţiile membre
IRU, pe de altă parte, în calitate de beneficiari. Acest contract, care trebuie semnat de
către reprezentantul/reprezentanţii asiguratorilor internaţionali, al/ai asociaţiilor şi
al/ai IRU, trebuie să acopere totalitatea responsabilităţilor asociaţiilor faţă de
autorităţile competente şi trebuie să cuprindă toate clauzele asigurării, scadenţele şi
motivele posibile pentru rezilierea contractului de asigurare. Acest contract general
de asigurare este identic pentru toate asociaţiile naţionale care participă la regimul
TIR.
Dacă legislaţia naţională a uneia din Părţile contractante la Convenţie va interzice
semnarea de către asociaţiile naţionale, în calitate de părţi asigurate, a contractului
general de asigurare, se va putea admite, în mod excepţional şi pentru o perioadă
limitată, ca să nu fie încheiat şi semnat contractul general de asigurare decât de
reprezentanţii IRU, care acţionează în numele său şi în numele asociaţiilor sale
membre şi al terţilor, şi de către reprezentanţii asiguratorilor internaţionali. Această
dispoziţie temporară nu modifică responsabilităţile asociaţiilor garante, aşa cum sunt
ele stipulate în Convenţie.
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b) Copii legalizate conforme ale contractului general de asigurare menţionat la a)
trebuie să fie comunicate imediat de către autorităţile competente ale fiecărei Părţi
contractante la Comitetul Executiv TIR, însoţite de copii certificate conforme ale
contractului scris aprobat sau ale oricărui alt instrument juridic încheiat între
asociaţie şi autorităţile competente ale Părţii contractante, în aplicarea alineatului e)
al primului paragraf al primei părţi a anexei 9 la Convenţie.
c) Orice modificare adusă contractului general menţionat la a) trebuie să fie imediat
adus la cunoştinţa autorităţilor competente de către fiecare Parte contractantă şi
Comitetului Executiv TIR de către asociaţii şi de către IRU.
d) Termenul de notificare a anulării contractului general de asigurare menţionat la a)
este de şase (6) luni.
{TRANS/WP.30/AC.2/51, paragrafele 17 şi 19; TRANS/WP.30/AC.2/49, anexa 2;
TRANS/WP.30/1998/17, paragrafele 6 – 9; TRANS/WP.30/1998/11, paragrafele 32 –
36; TRANS/WP.30/1998/7}
vi)

va permite autorităţilor competente verificarea tuturor documentelor şi
evidenţelor contabile referitoare la administrarea regimului TIR;

vii)

va accepta o procedură eficientă de soluţionare a diferendelor generate de
utilizarea necorespunzătoare sau frauduloasă a carnetelor TIR;

viii)

va fi de acord ca orice nerespectare gravă sau repetată a prezentelor condiţii şi
cerinţe minimale să conducă la revocarea autorizării de a elibera carnete TIR;

ix)

va respecta strict deciziile autorităţilor competente ale părţii contractante unde
este înfiinţată, privitor la excluderea persoanelor, aşa cum se prevede la art.38
din Convenţie şi în partea a doua a acestei anexe;
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va accepta să aplice întocmai toate deciziile adoptate de Comitetul de gestiune şi
de Comitetul executiv TIR, în măsura în care autorităţile competente ale părţii
contractante în care asociaţia a fost înfiinţată le-au acceptat.

2. Părţile contractante în care asociaţia este înfiinţată vor revoca autorizarea de
eliberare a carnetelor TIR în cazul nerespectării grave sau repetate a condiţiilor şi
cerinţelor minimale.
3. Autorizarea unei asociaţii în condiţiile stabilite mai sus nu va prejudicia
responsabilităţile şi angajamentele care revin acestei asociaţii în aplicarea convenţiei.
4. Condiţiile şi cerinţele minimale precizate mai sus nu afectează condiţiile şi cerinţele
suplimentare pe care părţile contractante intenţionează, eventual, să le prescrie.
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Partea a II-a
AUTORIZAREA PERSONAELOR FIZICE ŞI JURIDICE DE A UTILIZA CARNETE
TIR
Condiţii şi cerinţe minimale
1. Condiţiile şi cerinţele minimale care trebuie îndeplinite de persoanele care solicită
accesul la regimul TIR, sunt:
a) să facă dovada experienţei sau, cel puţin, a capacităţii de a efectua cu regularitate
transporturi internaţionale (deţinătorul unei licenţe de transport internaţional, etc.);
b) bonitate financiară;
c) să facă dovada cunoaşterii modului în care se aplică Convenţia TIR;
d) lipsa unor abateri grave sau repetate de la legislaţia vamală sau fiscală;
e) un angajament asumat printr-o declaraţie scrisă către asociaţia garantă, prin care
persoana:
i) va îndeplini toate formalităţile vamale instituite prin Convenţie la birourile vamale
de plecare, de trecere şi de destinaţie;
ii) va plăti sumele datorate, menţionate la art.8 paragrafele 1 şi 2 din Convenţie,
dacă acest lucru i se solicită de către autorităţile competente în conformitate cu
prevederile art.8 paragraful 7 din Convenţie ;
iii) va permite asociaţiilor garante să verifice veridicitatea informaţiilor privind
condiţiile şi cerinţele minimale cerute, atâta timp cât legislaţia naţională permite.
2. Condiţii şi cerinţe suplimentare şi mai restrictive privind accesul la regimul TIR pot fi
introduse de autorităţile competente ale părţilor contractante şi chiar de asociaţiile
garante înseşi, atâta timp cât autorităţile competente nu hotărăsc altfel.
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Procedura
3. Părţile contractante vor decide, în conformitate cu legislaţia naţională, procedurile
care trebuie urmate pentru accesul la regimul TIR, pe baza condiţiilor şi a cerinţelor
minimale stabilite la paragrafele 1 şi 2.
Notă explicativă la paragraful 3
9.II.3

Comitetul de autorizare
Se recomandă înfiinţarea unor comitete naţionale de autorizare, cuprinzând
reprezentanţi ai autorităţilor competente, ai asociaţiilor garante naţionale şi ai
altor organizaţii implicate.
(CEE/TRANS/17/Amend.19; intrat în vigoare pe 17 februrie 1999}

4. Autorităţile competente vor transmite Comitetului executiv TIR, în termen de o
săptămână de la data autorizării sau retragerii autorizării de a folosi carnete TIR,
precizări privind fiecare persoană.
5. Asociaţia va transmite anual o listă actualizată la data de 31 decembrie cuprinzând
toate persoanele autorizate, precum şi persoanele cărora le-a fost retrasă autorizaţia.
Această listă va fi transmisă la o săptămână după data de 31 decembrie autorităţilor
competente. Autorităţile competente vor înainta o copie de pe aceasta Comitetului
executiv TIR.
6. Autorizarea de acces la regimul TIR nu constituie un drept în sine de a obţine
carnete TIR de la asociaţiile garante.
7. Autorizarea unei persoane de a folosi carnete TIR, conform condiţiilor şi cerinţelor
minimale stabilite anterior, nu va prejudicia responsabilităţile şi obligaţiile acestei
persoane, rezultând din aplicarea Convenţiei.
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Comentarii la Partea II-a, Procedura
Cooperarea între autorităţile competente
In cursul procedurii de autorizare a unei persoane de a utiliza carnete TIR conform celei
de-a doua părţi a anexei 9 a Convenţiei, autorităţile competente ale Părţii contractante
unde persoana respectivă are reşedinţă sau domiciliază trebuie să ţină corespunzător
seama de orice informaţie notificată de o altă Parte contractantă conform paragrafului 2
al articolului 38 privind o infracţiune gravă sau repetată la legislaţia vamală comisă de
această persoană. Astfel, în scopul permiterii Părţii contractante unde persoana
respectivă are reşedinţa sau domiciliază de a studia bine cazul, trebuie ca notificarea să
furnizeze maximul de detalii.
{TRANS/WP.30/196;
paragraful
76;
TRANS/WP.30/200,
paragraful
68;
TRANS/WP.30/AC.2/67, paragraful 63 şi anexa 3}
Excluderea unui transportator naţional de la regimul TIR
In scopul excluderii de la regimul TIR al unui transportator naţional vinovat de o
infracţiune gravă la reglementarea vamală, comisă pe teritoriul ţării unde el are
reşedinţa sau domiciliază, se recomandă autorităţilor vamale să recurgă la dispoziţiile
paragrafului 4 al articolului 6 şi ale paragrafului 1 d) al celei de-a doua părţi a anexei 9
mai degrabă decât la dispoziţiile paragrafului 1 al articolului 38. Intr-adevăr, aplicarea
acestora din urmă ar risca să se ajungă la o situaţie în care un transportator exclus de la
regimul TIR în propria ţară ar putea continua să efectueze operaţiuni TIR într-o ţară în
care el ar avea încă autorizaţia de a utiliza carnete TIR.
{TRANS/WP.30/196,
paragraf
77;
TRANS/WP.30/200,
paragraful
68;
TRANS/WP.30/AC.2/67, paragraful 63 şi anexa 3}
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FORMULAR TIP DE AUTORIZARE (FTH)
Ţara: .......................
Numele asociaţiei: .........................................
Numele autorităţii competente: ...................................
A se completa de către asociaţia naţională şi/sau autoritatea competentă
Nr.de
identificare

Numele
Persoanei/
Persoanelor
sau al
societăţii

Adresa
societăţii

Punct de
contact
(nr.tel.,fax,
e-mail)

Nr.Registrul
Comerţului
sau nr.
permisului,
etc._*/

Retragerea
autorizării
precedente_**/

Data
Autorizării
_**/

Data
retragerii
autorizării_**

Ştampila/
semnătura

/

.....
.....
.....
_*/

Dacă este disponibil
Dacă este cazul

_**/

Pentru orice persoană care face obiectul unei cereri de autorizare transmise de către
asociaţia agreată, informaţiile de mai jos, cel puţin, vor trebui furnizate autorităţilor
competente:
- Număr de identificare individual şi unic atribuit persoanei de către asociaţia garantă
(în cooperare cu organizaţia internaţională la care este afiliată).
- Numele şi adresa (adresele) persoanei (persoanelor) sau societăţii (pentru asociaţiile
comerciale, furnizaţi de asemenea numele conducătorilor responsabili).
- Punct de contact (persoana fizică autorizată să furnizeze autorităţilor vamale şi
asociaţiilor informaţii privind regimul TIR) cu indicarea completă a numerelor de
telefon, fax şi a adresei de e-mail).
- Nr. Registrului Comerţului sau nr. permisului de transport internaţional (dacă este
disponibil).
- (Dacă este cazul) Retragerea autorizării precedente, inclusiv data, durata şi natura
acestei retrageri.
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PĂRŢILE CONTRACTANTE LA CONVENŢIA TIR DIN 1975

Părţile contractante

Afganistan
Albania
Algeria
Germania
Armenia
Austria
Azerbaidjan
Belarus
Belgia
Bosnia-Herzegovina
Bulgaria
Canada
Cile
Cipru
Croaţia
Danemarca
Spania
Estonia
Statele Unite ale Americii
Fosta Rep. Iugoslavă a Macedoniei
Federaţia Rusă
Finlanda
Franţa
Georgia
Grecia
Ungaria
Indonezia
Iran (Republica islamică)
Irlanda
Israel
Italia
Iordania
Kazakhstan

*/Pe

PARŢI CONTRACTANTE

baza informaţiilor furnizate de IRU.

Ţara cu care poate fi stabilită o
operaţiune de tranzit TIR
(la 1 iulie 2004) */
Albania
Germania
Armenia
Austria
Azerbaidjan
Belarus
Belgia
Bulgaria
Cipru
Croaţia
Danemarca
Spania
Estonia
Fosta Rep. Iugoslavă a Macedoniei
Federaţia Rusă
Finlanda
Franţa
Georgia
Grecia
Ungaria
Iran (Republica islamică)
Irlanda
Israel
Italia
Iordania
Kazakhstan

PĂRŢILE CONTRACTANTE
Părţile contractante

Kirghizistan
Kuweit
Letonia
Liban
Lituania
Luxemburg
Malta
Maroc
Mongolia
Norvegia
Uzbekistan
Olanda
Polonia
Portugalia
Republica Arabă Siriană
Republica Corea
Republica Moldova
Republica Cehă
România
Regatul Unit
Serbia şi Muntenegru
Slovacia
Slovenia
Suedia
Elveţia
Tadjikistan
Tunisia
Turkmenistan
Turcia
Ucraina
Uruguai
Comunitatea economică europeană

*/Pe

baza informaţiilor furnizate de IRU.
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Ţara cu care poate fi stabilită o
operaţiune de tranzit TIR
(la 1 iulie 2004) */
Kirghizistan
Kuweit
Letonia
Liban
Lituania
Luxemburg
Malta
Maroc
Mongolia
Norvegia
Uzbekistan
Olanda
Polonia
Portugalia
Republica Arabă Siriană
Republica Moldova
Republica Cehă
România
Regatul Unit
Serbia şi Muntenegru
Slovacia
Slovenia
Suedia
Elveţia
Tadjikistan
Tunisia
Turkmenistan
Turcia
Ucraina
-
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4 REZOLUŢII ŞI RECOMANDĂRI REFERITOARE LA CONVENŢIA
DIN 1975
4.1 REZOLUŢIA Nr. 49
MĂSURI PE TERMEN SCURT VIZÂND ASIGURAREA SECURITĂŢII ŞI
FUNCŢIONĂRII EFICIENTE A REGIMULUI DE TRANZIT TIR
Rezoluţia Nr. 49
adoptată pe 3 martie 1995 de către Grupul de lucru CEE-ONU
cu probleme vamale care intereseaza transporturile
Grupul de lucru cu probleme vamale care interesează transporturile,
Subliniind importanţa unei funcţionări armonioase şi eficiente a Convenţiei vamale
referitoare la transportul internaţional de mărfuri sub acoperirea carnetelor TIR (Convenţia
TIR din 1975) pentru a facilita transporturile şi schimburile internaţionale,
Preocupat de numărul de cazuri de fraudă vamală şi de contrabandă în cadrul
sistemului de tranzit TIR care riscă să compromită măsurile de faciitare prevăzute în
Convenţia TIR din 1975,
Hotărât să salvgardeze sistemul de tranzit TIR care favorizează dezvoltarea
schimburilor şi în special transportul internaţional de măfuri,
Convins că sistemul de tranzit TIR nu poate fi salvgardat decât printr-o acţiune
comună şi concertată a tuturor părţilor sistemului de tranzit TIR (autorităţi vamale, asociaţii
garante naţionale însărcinate cu emiterea de carnete, IRU şi companiile de asigurare) în cadrul
căreia un schimb de informaţii nelimitat sub totate aspectele sistemului este considerat ca
fiind esenţial,
In aşteptarea revizuirii Convenţiei TIR din 1975, hotărăşte în unanimitate ca măsurile
pe termen scurt care urmează vor trebui să fie aplicate cât mai repede posibil de către
autorităţile competente ale Părţilor contractante la Convenţia TIR din 1975:
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1. In scopul facilitării descoperirii carnetelor TIR descărcate într-o manieră frauduloasă şi de
a accelera procedura de descărcare, Părţile contractante ar dori poate să creeze, în măsura
posibilului şi în armonie cu prescripţiile naţionale, birouri centralizatoare sau să pună în
aplicare proceduri centralizate pentru administrarea carnetelor TIR;
2. Părţile contractante ar trebui să instituie proceduri accelerate de descărcare şi de căutare
pentru transportul mărfurilor sensibile;
3. Părţile contractante şi IRU vor lua toate măsurile necesare pentru ca acele carnete TIR
"Tabac/Alcool" să fie remise în serviciu rapid împreună cu garanţiile având o valoare
forfetară corespunzătoare cheltuielilor potenţiale apărute;
4. Graţie reglementărilor naţionale corespunzătoare, Părţile contractante veghează ca
birourile vamale de destinaţie sau de ieşire să transmită voleţii Nr.2 ai carnetelor TIR la
birourile centralizatoare sau la birourile vamale de plecare sau de intrare în cele mai bune
termene şi cel mai târziu în cinci zile lucrătoare care urmează încheierii operaţiunii TIR;
5. In vederea facilitării controlului vamal al transporturilor de tabac şi de alcool, Părţile
contractante ar dori poate să limiteze, respectând practicile administrative naţionale,
numărul birourilor vamale autorizate să accepte carnete TIR "Tabac/Alcool";
6. Părţile contractante trebuie să facă astfel încât, pentru transportul de tabac şi de alcool,
precum şi pentru alte mărfuri sensibile definite astfel de autorităţile competente,
informaţiile prealabile privind transportul numitelor mărfuri sub sigiliu vamal să fie
adresate imediat de către biroul vamal de plecare sau de intrare la biroul vamal de
destinaţie sau de ieşire;
7. In conformitate cu articolul 20 al Convenţiei TIR din 1975, Părţile contractante prescriu
termenele şi, în măsura posibilului, itinerarii de urmat pentru autovehiculele rutiere şi
containerele în cazul transportului sub sigiliu vamal de tabac şi de alcool, precum şi altor
mărfuri sensibile definite de autorităţile competente. Părţile contractante sunt obligate în
mod insistent să aplice sancţiunile prevăzute în legislaţia lor naţional în cazul nerespectării
acestor prescripţii;
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8. Părţile contractante veghează să fie aplicate dispoziţiile articolului 38 al Convenţiei care
prevăd posibilitatea exluderii temporare sau cu titlu definitiv de la beneficiu aplicării
Convenţiei TIR din 1975 a oricărei persoane vinovate de o infracţiune gravă la legislaţia
vamală naţională sau la reglementările aplicabile transporturilor internaţionale de mărfuri;
9. Părţile contractante iau toate măsurile necesare pentru a evita furtul şi utilizarea
neautorizată a ştampilelor vamale şi pot prevedea utilizarea de noi tehnici, cum ar fi
cerneluri de securitate speciale, în scopul împiedicării ca ştampilele vamale să fie
falsificate;
10. Părţile contractante solicită ca IRU şi asociaţiile garante naţionale să aplice în mod simplu
crieriile şi controalele administrative convenite în vederea garantării, în măsura
posibilului, a fiabilităţii şi integrităţii antreprenorilor de transport;
11. Părţile contractante şi celelalte părţi implicate în regimul de tranzit TIR îşi intensifică
schimbul de informaţii şi de date privind sistemul de tranzit TIR între ele, conform
legislaţiei naţionale. In acest scop, ele stabilesc centre de coordonare a luptei împotriva
fraudei în cadrul autorităţilor competente. Adresele, inclusiv numerele de telefon şi de fap
al acestor centre de coordonare, vor fi comunicate secretariatului CEE-ONU în cele mai
bune termene în vederea întocmirii unui repertoar internaţional.
Invită Părţile contractante să studieze cu atenţie propunerile IRU privind punerea în
aplicare a sistemelor de schimb de date informatizate pentru administrarea carnetelor TIR care
le vor fi transmise de secretariatul CEE-ONU, în vederea adoptării lor eventuale;
Roagă Părţile contractante la Convenţia TIR din 1975 de a face cunoscut Secretartului
executiv al Comisiei economice a Naţiunilor Unite pentru Europa (CEE-ONU), înainte de 1
iunie 1995, dacă este aprobă prezenta rezoluţie;
Solicită Secretarului executiv al Comisiei economice a Naţiunilor Unite pentru Europa
(CEE-ONU) să informeze toate Părţile contractante la Convenţia TIR din 1975 asupra
adoptării prezentei rezoluţii.
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Acceptate de către
Germania
Austria
Belarus
Belgia
Bulgaria
Croaţia
Danemarca
Estonia
Federaţia Rusă
Finlanda
Grecia
Ungaria
Iran (Republica islamică)
Irlanda
Italia
Comunitatea economică europeană
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Acceptate de către
Iordania
Letonia
Lituania
Luxemburg
Olanda
Polonia
Republica Cehă
România
Regatul Unit
Slovacia
Slovenia
Suedia
Elveţia
Turcia
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4.2 RECOMANDAREA ADOPTATĂ DE COMITETUL DE GESTIUNE AL
CONVENŢIEI TIR DIN 1975 20 OCTOMBRIE 1995
INTRODUCEREA UNUI SISTEM DE CONTROL PENTRU CARNETELE TIR
Recomandarea adoptată de Comitetul de gestiune al Convenţiei TIR din 1975
20 octobre 1995

Comitetul de gestiune,
Referindu-se la rezoluţia Nr. 49 privind măsurile pe termen scurt vizând asigurarea
securităţii şi funcţionării eficiente a regimului de tranzit TIR, adoptată pe 3 martie 1995 de
către Grupul de lucru CEE-ONU cu probleme vamale care interesează transporturile
(TRANS/WP.30/162, anexa 2),
Referindu-se de asemenea la comunicarea urgentă în atenţia tuturor Părţilor
contractante la Convenţia TIR din 1975, adoptată de Grupul de contact TIR pe 29 iunie 1995
privind transportul de tabac şi alcool în cantităţi mici (TRANS/WP.30/R.157, anexa),
Regretând că, în pofida activităţilor Părţilor contractante de a controla mai eficient
funcţionarea regimului de tranzit TIR conform recomandărilor celor două instrumente susmenţionate şi în pofida eforturilor IRU, asiguratorii internaţionali nu ar fi dispuşi să continue
acordarea acoperirii lor decât dacă autorităţile vamale aplică măsuri suplimentare pe termen
scurt,
Hotărât să salvgardeze sistemul de tranzit TIR actual,
In vederea furnizării rapid a informaţiilor la IRU privind prezentarea carnetelor TIR la
birourile vamale de destinaţie, hotărăşte să recomande tuturor Părţilor contractante să aplice,
la toate birourile vamale abilitate tratarea carnetelor TIR, măsura următoare:
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(1) Autorităţile vamale ar trebui să transmită asociaţiilor garante naţionale competente, dacă
este posibil prin birourile centralizate sau regionale, prin mijloacele de comunicare
disponibile cele mai rapide (fax, poştă electronică, etc.) şi dacă este posibil zilnic, cel puţin
informaţiilor următoare sub formă normalizată, în ceea ce priveşte toate carnetele TIR
prezentate la birourile vamale de destinaţie, aşa după cum este definit la articolul 1 l) al
Convenţiei***/ :
a) Numărul de referinţă al Carnetului TIR;
b) Data şi numărul de înregistrare în registrul vămilor;
c) Numele sau numărul biroului vamal de destinaţie;
d) Data şi numărul de referinţă care figurează pe certificatul de încheiere a unei
operaţiuni TIR (rubricile 24 - 28 ale voletului Nr. 2) la biroul vamal de destinaţie
(dacă diferă de b)) ***/ ;
e) Incheiere parţială sau definitivă ***/ ;
f) Incheiere a operaţiunii TIR certificată cu sau fără rezervă la biroul vamal de
destinaţie fără a prejudicia articolele 8 şi 11 ale Convenţiei ***/ ;
g) Alte informaţii sau documente (facultativ);
h) Numărul paginii */.
(2) Formula tip de reconciliere anexată ar putea fi adresată autorităţilor vamale de către
asociaţiile lor naţionale respective sau de către IRU:
a) în caz de divergenţe între informaţiile transmise şi cele care figurează pe mătcile
Carnetului TIR utilzaté; sau
b) în cazul în care nici o informaţie nu ar fi transmisă în timp ce Carnetul TIR utilizat
a fost transmis la asociaţia naţională.
Autorităţile vamale trebuie să transmită în cel mai scurt timp formula tip de
reconciliere completată corect **/.

_____________________
*/ Amendată de Comitetul de gestiune, pe 26 februarie 1999, {TRANS/WP.30/AC.2/53, paragraf 43}
**/ Amendată de Comitetul de gestiune, pe 25 februarie 2000, {TRANS/WP.30/AC.2/57, paragraf 36}
***/ Amendée par le Comité de gestion, le 25 octobre 2002, {TRANS/WP.30/AC.2/67, annexe 5}
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Roagă asociaţiile garante naţionale şi IRU de a lăsa autorităţilor vamale liberul acces
la băncile lor de date respective privind carnetele TIR, dacă ele doresc acest lucru;
Roagă de asemenea autorităţile vamale şi asociaţiile garante naţionale de a încheia un
acord, conform dreptului naţional, care reglementează schimbul de informaţii sus-menţionat;
Inţelege că schimbul de informaţii sus-menţionat va înlocui, de îndată ce este posibil,
dar cel mai târziu pe 31 decembrie 1995, procedura existentă de control privată separată în
Părţile contractante unde ea este încă aplicată;
Roagă Părţile contractante şi IRU de a face un raport la viitoarele sesiuni ale
Comitetului de gestiune, al Grupului de lucru CEE-ONU cu probleme vamale care intereazeaă
transporturile şi ale Grupului de contact TIR, privind aplicarea măsurii sus-menţionate.
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Anexa la recomandarea adoptată de Comitetul de gestiune a Convenţiei
TIR din 1975 din 20 octombrie 1995*
Formula tip de reconciliere (FTR)
De completat de către solicitantul reconcilierii
Destinaţia:
Biroul vamal regional (facultativ):

Biroul vamal de destinaţie:

Numele:

Numele :
Primit pe:

Primit pe:

Data:

Data:

Ştampila

Ştampila

Informaţii de confirmat
Sursa informaţiilor:
Numărul de
referinţă al
Carnetului
TIR

Numele sau
numărul
biroului vamal
de destinaţie

Documente anexate:

Carnet TIR
Numărul de referinţă care
figurează pe certificatul de
încheiere a operaţiunii TIR
(rubricile 24-28 ale voletului
no 2) la biroul vamal de
destinaţie

Data care figurează
pe certificatul de
încheiere a
operaţiunii TIR la
biroul vamal de
destinaţie

Informaţii TIR
Numărul
paginii

Incheire
parţială/
definitivă

Copie a mătcilor Carnetului TIR

Incheirea operaţiunii
TIR certificată cu sau
fără rezervă la biroul
vamal de destinaţie

Numărul de
colete
(facultativ)

Altele:

Răspunsul biroului vamal de destinaţie
Confirmare
Numărul de
referinţă al
Carnetului
TIR

Numele sau
numărul
biroului vamal
de destinaţie

Corectură

Nici o referinţă

(indicaţi modificările în continuare)

găsită la încheierea operaţiunii TIR

Numărul de referinţă care
figurează pe certificatul de
încheiere a operaţiunii TIR
(rubricile 24-28 ale voletului
no 2) la biroul vamal de
destinaţie

Data care figurează
pe certificatul de
încheiere a
operaţiunii TIR la
biroul vamal de
destinaţie

Numărul
paginii

Incheire
parţială/
definitivă

Incheirea operaţiunii
TIR certificată cu sau
fără rezervă la biroul
vamal de destinaţie

Numărul de
colete
(facultativ)

Observaţii:

Data:

Ştampila şi semnătura biroului vamal de destinaţie:

Biroul central al vămilor (facultativ)
Observaţii:

Data:

* Modificată

Ştampila şi/sau semnătura:

pe 25 februarie 2000 de către Comitetul de gestiune TIR (TRANS/WP.30/AC.2/57, paragraf 36).
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4.3

RECOMANDAREA ADOPTATĂ DE COMITETUL DE GESTIUNE A
CONVENŢIEI TIR DIN 1975 DIN 20 OCTOMBRIE 2000
INTRODUCEREA ÎN CARNETUL TIR A NUMĂRULUI DE IDENTIFICARE A
TITULARULUI ACESTUI CARNET
Recomandarea adoptată de Comitetul de gestiune a Convenţiei TIR din 1975
20 octombrie 2000

Comitetul de gestiune,
Convins că utilizatorul Carnetului TIR este o persoană responsabilă în primul rând de
buna încheiere a unei operaţiuni TIR şi de respectarea scrupuloasă a tuturor dispoziţiilor
importante ale Convenţiei TIR, şi că el trebuie deci să fie în mod clar identificabil,
Convins că un număr de identificare individuală unic, adăugat la numele şi la adresa
titularului Carnetului TIR, va contribui la acest obiectiv,
Considerând de asemenea că introducerea unui număr de identificare în Carnetul TIR,
în afară că ea va facilita procedurile de căutare, va reduce posibilităţile de utilizare abuzivă a
carnetelor şi a regimului TIR,
Recunoscând că modificările importante ale Convenţiei TIR, a căror pregătire este
preconizată în cadrul fazei III a procesului de revizuire TIR ar putea să nu intre în vigoare
înainte de 2003,
Subliniind necesitatea de a lua măsurile dorite pentru punerea în aplicare de îndată ce
este posibil un sistem unificat şi oficial de identificare a titularilor de carnete TIR, în
aşteptarea intrării în vigoare a modificărilor importante ale Convenţiei TIR,
1. Hotărăşte să recomande tuturor Părţilor contractante de a accepta modelul de mai
jos al numărului de identificare a titularilor de carnete TIR, întrucât numiţii titulari
sunt persoane abilitate să utilizeze carnete TIR conform celei de-a doua părţi a
anexei 9 a Convenţiei TIR:
"AAA/BBB/XX...X", unde
"AAA" reprezintă un cod din trei litere desemnând ţara unde titularul Carnetului
TIR este abilitat, urmând sistemul de clasificare al Organizaţiei internaţionale de
Standardizare (ISO) (Apendice 1);
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"BBB" reprezintă codul format din trei cifre desemnând asociaţia naţională
prin intermediul căreia titularul Carnetului TIR a fost abilitat, urmând sistemul
de clasificare stabilit de organizaţia internaţională la care asociaţia respectivă
este afiliată, cu condiţia ca fiecare asociaţie naţională să poată fi identificată
fără ambiguitate;
"XX...X" reprezintă o numerotare consecutivă permiţând identificarea
persoanei abilitate să utilizeze un Carnet TIR conform celei de-a doua părţi a
anexei 9 la Convenţia TIR.
2. Solicită insistent tuturor Părţilor contractante să se asigure că numărul de identificare a fost
bine introdus de către asociaţia naţională care a eliberat Carnetul TIR sau, după caz, chiar de
utilizatorul Carnetului TIR:
a) In rubrica pertinentă a formulei tip de abilitare (FTH) reprodusă în cea de-a
doua parte a anexei 9 la Convenţia TIR;
b) In Carnetul TIR,
i) în rubrica 3 a paginii 1 a coperţii Carnetului TIR,
ii) în rubrica 4 a voleţilor Carnetului TIR şi
iii) după caz în rubrica 5 a procesului verbal de constatare a Carnetului
TIR.
3. Solicită secretariatului TIR să pună la punct procedurile dorite şi de a crea un mecanism
care să permită accesul protejat al autorităţilor compente ale Părţilor contractante la banca
de date TIR, mecanism care ar trebui să fie aprobat de Comitetul de gestiune după
examinare de către Comisia de control TIR (TIRExB), cel mai târziu la sesiunea de
toamnă din 2001.
Absenţa numărului de identificare din Carnetul TIR nu va trebui să fie motiv de întârzieri
în cursul operaţiunilor TIR şi nici să constituie un obstacol în acceptarea carnetelor TIR atâta
timp cât amendamentele importante la Convenţia TIR nu vor fi intrat în vigoare.
Prezenta recomandare va intra în vigoare pe 1 aprilie 2001 şi ea va fi anulată prin
modificările importante care vor fi aduse Convenţiei TIR, la intrarea în vigoare a numitelor
modificări.
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Apendice 1
Codurile ţărilor conform sistemului de clasificare al Organizaţiei Internaţionale de
Standardizare (ISO)
Ţara

Ţara

Afghanistan

Codul ţării
(ISO 3166,
A3)
AFG

Iordania

Codul ţării
(ISO 3166,
A3)
JOR

Albania

ALB

Kazakhstan

KAZ

Algeria

DZA

Kirghizistan

KGZ

Germania

DEU

Kuweit

KWT

Armenia

ARM

Letonia

LVA

Austria

AUT

Liban

LBN

Azerbaidjan

AZE

Lituania

LTU

Belarus

BLR

Luxemburg

LUX

Belgia

BEL

Malta

MLT

Bosnia-Herzegovina

BIH

Maroc

MAR

Bulgaria

BGR

Norvegia

NOR

Canada

CAN

Uuzbekistan

UZB

Cile

CHL

Olanda

NLD

Cipru

CYP

Polonia

POL

Croaţia

HRV

Portugalia

PRT

Danemarca

DNK

Republica Coreea

KOR

Spania

ESP

Republica Moldova

MDA

Estonia

EST

Republica Cehă

CZE

Statele Unite ale Americii

USA

România

ROM

Fosta Rep. Iugoslavă a Macedoniei

MKD

Regatul Unit

GBR

Federaţia Rusă

RUS

Slovacia

SVK

Finlanda

FIN

Slovenia

SVN

Franţa

FRA

Suedia

SWE

Georgia

GEO

Elveţia

CHE

Grecia

GRC

Siria

SYR

Ungaria

HUN

Tadjikistan

TJK

Indonezia

IDN

Tunisia

TUN

Iran (Republica islamică)

IRN

Turkmenistan

TKM

Irlanda

IRL

Turcia

TUR

Israel

ISR

Ucraina

UKR

Italia

ITA

Uruguai

URY

Iugoslavia

YUG
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Apendice 2
Codurile asociaţiilor garante naţionale conform sistemului de clasificare IRU
Cod IRU

Asociaţia
(Numele complet)

Asociaţia
(Numele prescurtat)

Ass. Nat. des Entreprises Albanaises des Transports Routiers

ANALTIR
AISÖ

044
084

Azerbijan International Road Carriers Association

ABADA

075

Belorussian Association of International Road Carriers

BAIRC

034

Fédération Belge des Transporteurs

FEBETRA

014

Assoc. des Entreprises Bulgares de Transports Internationaux

AEBTRI

046

Association Croate de Transport Routier

TRANSPORTKOMERC

064

Transport Development Association

TDA

035

Association of Czech Intern. Road Transport Enterprises

CESMAD BOHEMIA

047

Danish Transport and Logistics Association

DTL

017

Association of Estonian International Road Carriers
Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry

ERAA

031

SKAL

021

Service des carnets TIR / Automobile Club de France

SCT/ACF

Association Française du Transport Routier International

AFTRI

019

Georgian International Road Carriers Association

GIRCA

054

Bundesverband Güterkraftverkehr Logistik und Entsorgung

BGL
AIST

016
048

Fédération Hellénique des Transports Routiers Internationaux

OFAE

037

Association des Transporteurs Routiers Hongrois

ATRH

049

Iran Chamber of Commerce, Industries and Mines

ICCIM

057

Irish Road Haulage Association

IRHA

024

Israel Road Transport Board

IRTB
UICCIAA

056
038

Association of International Autotransportation of the Kyrgyz
Republic

KYRGYZ AIA

080

Union of International Road Carriers

KAZATO

081

Kuwait Automobile & Touring Club

KATC

061

Latvian Association of International Road Carriage

LA

033

Arbeitsgemeinschaft Internationaler
Strassenverkehrsunternehmer

Arbeitsgem. zur Foerderung und Entwicklung des
Internationalen Strassenverkehrs

Unione Ital. Delle Camere di Commercio, Industria,
Artigianato & Agricultura

018/020
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Apendice 2 (urmare)
Codurile asociaţiilor garante naţionale conform sistemului de clasificare IRU
Asociaţia
(Numele prescurtat)
CCIAB

Cod
IRU

Association Suisse des Transporteurs Routiers

ASTAG

015

Lithuanian National Road Carriers Association

LINAVA

032

Office National des Transports

ONT

062

Service carnets Tir BV / Transport en Logistiek Nederland

SCT/TLN

026

Nederlands Vervoer

KNV

027

Stichting Inschrijving Eigen Vervoer

EVO/SIEV

028

Norges Lastebileier Forbund

NLF
ZMPD

025
051

Assoc. Nac. de Transportadores Publicos Rodoviarios de
Mercadorias

ANTRAM

041

Moldovian Association of International Automobile Transport

AITA

060

Union Nationale des Transporteurs Routiers de la Roumanie

UNTRR

050

Asociatia Romana Pentru Trans-portati Rutiere Internationale

ARTRI

052

Association of International Road Carriers

ASMAP

053

Association des Transporteurs Internationaux Slovaques

CESMAD SLOVAKIA
GIZ
INTERTRANSPORT
ASTIC

040

036

SA
SNC ICC

029
083

Makedonija Soobrakaj

AMERIT

065

Chamber de Commerce et d'Industrie
Union of Chambers and Commodity Exchanges of Turkey

CCIT
UCCET

063
042

Association of International Road Carriers

AIRCU

066

Road Haulage Association LTD

RHA

022

Freight Transport Association LTD

FTA

023

Association of International Road Carriers of Uzbekistan

AIRCUZ

074

Asociaţia
(Numele complet)
Chamber of Commerce, Industry and Agriculture of Beirut and
Mount Lebanon

Zreszenie Miedzynarodowych Przewoznikow Drogowych V
Polsce

Intertransport Service C.M.A
Asociation Del Transporte Internatcional Por Carretera
Sveriges Akeriföritag
Syrian National Committee of the International Chamber of
Commerce

082

043
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5 EXEMPLE DE CELE MAI BUNE PRACTICI
5.1 INTRODUCERE
Exemplele de cele mai bune practici pregătite de Grupul de lucru cu probleme vamale
care interesează transporturile al CEE-ONU şi adoptate de Comitetul de Gestiune al
Convenţiei TIR nu trebuie să fie confundate cu comentariile sau alte practici recomandate
adoptate de Grupul de lucru sau Comitetul de Gestiune.(TRANS/WP.30/AC.2/59,
PARAGRAF 47).
Aceste exemple de cele mai bune practici sunt cuprinse în Manual TIR în scopul
facilitării aplicării Convenţiei în ţările care au accedat recent la Convenţie şi/sau în care
operaţiunile de transport TIR pot, de puţin timp, să fie întreprinse.
5.2 PROCEDURA PENTRU ÎNCHEIEREA OPERAŢIUNII TIR
1. Mărfurile şi Carnetul TIR referitor la acestea trebuie să fie prezentate la biroul vamal de
destinaţie sau de ieşire (de trecere) în timpul zilelor şi orelor lucrătoare obişnuite. Totuşi,
biroul respectiv poate, la solicitarea şi pe cheltuiala părţii interesate, să accepte prezentarea
numitelor documente în afara zilelor şi orelor de lucru obişnuite.
2. Biroul vamal de destinaţie sau de ieşire (de trecere) are îndatorirea:
-

de a controla, dacă este cazul, documentele, compartimentele de încărcare şi
mărfurile care se găsesc acolo;
de a înregistra Carnetul TIR;
de a furniza o atestare a încheierii operaţiunii TIR completând rubricile 24 – 28 ale
voletului Nr. 2 al Carnetului TIR;
de a completa matca voletului Nr. 2 şi de a-l detaşa din Carnetul TIR;
de a restitui Carnetul TIR persoanei care l-a prezentat;
de a consemna încheierea operaţiunii TIR într-un sistem de control internaţional
agreat, cum ar fi sistemul SAFETIR administrat IRU conformREcomandării din
20 octombrie 1995 a Comitetului de gestiune TIR (în aplicarea articolului 42 bis al
Convenţiei).
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3. In afara voletului Nr. 2 a Carnetului TIR, biroul vamal de destinaţie sau de ieşire poate
emite documente suplimentare persoanei care prezintă Carnetul TIR (de exemplu, la cerere, o
chitanţă de completat anticipat de către persoana respectivă) şi poate de asemenea utiliza alte
mijloace de identificare în vederea facilitării reperării ştampilelor vamale false de pe carnetele
TIR. In scopul detectării cât mai rapid a oricărei neregularităţi, Autorităţile vamale sunt
abilitate să ve3rifice legalitatea mătcii Nr. 2 a Carnetului TIR şi a oricărui alt document
suplimentar pe parcursul traseului de retur al unui vehicul şi/sau la ieşirea din teritoriu.Aceste
controale vor trebui întreprinse cât mai repede.
Observaţie:
Titularilor adesea le este dificil să răspundă solicitărilor de informaţii ale Autorităţilor
vamale privind nedescărcarea operaţiunilor TIR. Dacă documentele menţionate la paragraful
3 de mai sus nu constituie dovezi ale încheierii operaţiunii TIR, ele pot totuşi să se
dovedească utile în rezolvarea solicitărilor de informaţii. In virtutea regimului TIR, Carnetul
TIR este remis operatorului, dar il trebuie apoi să-l transmită asociaţiei naţionale, lipsindu-l
astfel de orice document doveditor în caz de solicitare de informaţii. Inregistrarea
operaţiunilor TIR, aşa după cum figurează în sistemul de control internaţional agrat cum ar fi
sistemul SAFETIR administrat de IRU conform Recomandării din 20 octombrie 1995 a
Comitetului de gestiune TIR (în aplicarea articolului 42 bis al Convenţiei), poate de asemenea
fi admisă ca dovadă a încheierii operaţiunii TIR.
5.3 PROCEDURA PENTRU DESCĂRCAREA OPERAŢIUNII TIR
1. Birourile vamale care prelucrează carnetele TIR trebuie să ţină registre separate pentru
carnetele TIR.
2. Biroul vamal de plecare sau de intrare (de trecere) trebuie să păstreze voletul Nr. 1 al
Carnetului TIR. In scopul facilitării returnării voletului Nr. 2, el trebuie să aibă înscris în
rubrica "Pentru utilizare oficială" a voletului Nr. 2 următorul text: "De returnat la ..." urmat de
numele şi adresa completă a biroului vamal la care voletul Nr. 2 trebuie să fie returnat (de
către intermediarul unui birou central sau al acestuia din urmă, după cum convine). Acest text
ar trebui în măsura posibilului să fie ştampilat şi trebuie să fie clar lizibil.
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3. Biroul vamal de plecare sau de intrare (de trecere) trebuie să se asigure că rubrica 22 a
voletuui Nr. 1 poartă numele biroului vamal de destinaţie sau de ieşire (de trecere), în vederea
facilitării procedurilor de anchetă.
4. Biroul vamal de plecare sau de intrare (de trecere) poate informa anticipat biroul vamal de
destinaţie sau de ieşire (de trecere) asupra expedierii mărfurilor transportate sub regim TIR în
scopul prevenirii încheierii unei operaţiuni TIR abuzive sau frauduloase.
5. Biroul vamal de destinaţie sau de ieşire (de trecere) trebuie să detaşeze şi să transmită fără
întârziere (într-un termen de cinci zile lucrătoare) după încheierea operaţiunii TIR partea
voletului Nr. 2 cuprinzând rubricile 18 - 28, la biroul vamal desemnat în rubrica "Pentru
utilizare oficială", prin intermediul unui birou central sau al acestuia din urmă, după cum
convine.
6. Biroul vamal de destinaţie va pune la dispoziţie, de la încheierea operaţiunii TIR şi fără
întârziere, orice informaţie referitoare la încheierea operaţiunii TIR care figurează în sistemul
de control internaţional agreat, cum ar fi sistemul SAFETIR administrat de IRU, conform
Recomandării din 20 octombrie 1995 a Comitetului de gestiune TIR (în aplicarea articolului
42 bis al Convenţiei).
7. Un mesaj electronic sau prin telescriptor cuprinzând informaţiile care figurează pe voletul
Nr. 2 al Carnetului TIR poate fi admis drept confirmare a încheierii operaţiunii TIR, în locul
returnării prin poştă electronică a voletului Nr. 2 (sau al unui formulr de retur) de la biroul
vamal de destinaţie sau de ieşire (de trecere) la biroul vamal de plecare sau de intrare (de
trecere).
8. La primirea voletului Nr. 2 menţionat la paragraful 5 de mai sus, sau la primrea mesajului
electronic sau prin telescriptor menţionat la paragraful 7 de mai sus, biroul vamal de plecare
sau de intrare (de trecere) trebuie să compare fără întârziere informaţiile care figurează
referitoare la acestea care figurează pe voletul Nr. 1 al Carnetului TIR, care este păstrat
conform paragrafului 2 de mai sus.
9. Dacă există mai multe birouri vamale de plecare sau de destinaţie, procedura descisă mai
sus se aplică mutatis mutandis.
10. Dacă biroul vamal de destinaţie sau de ieşire (de trecere) diferă de biroul vamal indicat pe
voletul Nr. 2 al Carnetului TIR, primul trebuie să-l informeze pe cel de-al doilea fără
întârziere.
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11. In scopul dovedirii sau prevenirii fraudelor, biroul vamal de plecare sau de intrare (de
trecere) (după caz, biroul central), independent de cazurile în care există un dubiu, trebuie să
verifice a posteriori şi într-o manieră aleatorie voleţii Nr. 2 transmise din cauza unui motiv
dintr-o mie dar cel puţin şase pe lună.
12. Autorităţile vamale vor lua toate măsurile utile pentru a proteja telecomunicările lor,
registrele, dosarele, etc., împotriva oricărei utilizări abuzive şi pentru a preveni transmiterea
de confirmări de închidere false.
5.4 PROCEDURA DE CĂUTARE
1. Tabelele de mai jos descriu într-o manieră succintă procedurile de căutare recomandate a fi
urmare de către birourile vamale de plecare sau de intrare (de trecere), de destinaţie sau de
ieşire (de trecere), sau de biroul central al vămilor.
2. Tabelul 1 ilustrează procedura de căutare care trebuie aplicată în cadrul Comunităţii
europene dacă voletul Nr. 2 nu este transmis de biroul vamal de destinaţie sau de ieşire (de
trecere).
3. Tabelul 2 ilustrează procedura de căutare care trebuie aplicată în Federaţia Rusă dacă biroul
vamal de plecare sau de intrare (de trecere) nu a primit confirmarea, prin poştă electronică sau
prin fax, de sosire a mărfurilor la biroul vamal de destinaţie sau de ieşire (de trecere).
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Tabelul 1 (Comunitatea Europeană)

Măsuri care trebuie luate de biroul vamal de
plecare sau de intrare (de trecere)

Mărfuri care nu sunt
sensibile (conform
autorităţilor competente)

1) Solicitare de informaţii la biroul vamal de
destinaţie sau de ieşire (de trecere)

volet Nr. 2 netransmis în
cele 3 luni

2) Verificarea prezentei unui dosar privind
încheierea operaţiunii de transport într-un
sistem de control internaţional agreat, cum ar fi
sistemul SAFETIR administrat de 'IRU
3) Informarea asociaţiei garante asupra
eventualităţii unei nedescărcări (notificare
prealablilă)
4) Transmiterea unei înştiinţări la organul de
control al biroului vamal de destinaţie sau de
ieşire (de trecere)
5) Avertizarea asociaţiei garante şi titularului
Carnetului TIR că operaţiunea nu a fost
încheiată sau că ea a fost încheiată cu rezerve
6) In măsura posibilului, solicitarea plăţii de la
persoana (persoanele) direct responsabilă (e)
7) Transmiterea unei solicitări de plată la asociaţia
garantă

simultan cu măsura de mai
sus

Mărfuri sensibile
(conform
autorităţilor
competente)
volet Nr. 2
netransmis într-o
lună
simultan cu măsura
de mai sus

simultan cu măsura de mai
sus

simultan cu măsura
de mai sus

3 luni după (1)

1 lună după (1)

3 luni după (3)

1 lună după (3)

3 luni după (4)

3 kluni după (4)

1 lună după (5)

1 lună după (5)

Observaţie:
Biroul responsabil cu informarea trebuie să informeze, în termen de trei luni,
titularului Carnetului TIR sau asociaţia garantă asupra acceptării sau neacceptării sale a altor
forme de dovadă a încheierii operaţiunii TIR, precum şi asupra cazurilor în care, între timp,
acest birou a putut descărca operaţiunea respectivă prin mijloace proprii (atestarea de
încheiere a operaţiunii a fost regăsită, etc.).
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Tabelul 2 (Federaţia Rusă)
Autoritatea
vamală
responsabilă

Măsuri care trebuie luate de
către Autorităţile vamale

Condiţii de aplicare

1) Transmiterea la biroul vamal de
plecare sau de intrare(de trecere) o
notificare scrisă de neprezentare a
mărfurilor în cele 15 zile care
urmează expirării termenului
acordat pentru livrarea lor

Mărfurile nu au fost prezentate la biroul
vamal de destinaţie sau de ieşire (de
trecere) în termenul acordat pentru livrarea
lor

Biroul vamal de
destinaţie sau de
ieşire (de trecere)

2) Transmiterea unei înştiinţări la
biroul vamal de destinaţie sau de
ieşire (de trecere)

Neprimirea confirmării (prin poştă
electronică sau în scris) asupra
neprezentării mărfurilor la un birou vamal
de destinaţie sau de ieşire (de trecere)

Biroul vamal de
plecare sau de
intrare (de trecere)

3) Verificarea prezentei unei
informaţii privind încheierea
operaţiunii de transport într-un
sistem de control internaţional
agreat, cum ar fi SAFETIR
administrat IRU

Primirea unei notificări scrise de
neprezentare a mărfurilor la un birou
vamal de destinaţie sau de ieşire (de
trecere)

Biroul vamal de
plecare sau de
intrare (de trecere)
sau biroul central al
vămilor

4) Inceperea unei proceduri de
anchetă pentru infracţiunea
vamală

Primirea unei notificări scrise de
neprezentare a mărfurilor la un birou
vamal de destinaţie sau de ieşire (de
trecere)

Biroul vamal de
plecare sau de
intrare (de trecere)

Lansarea unei proceduri de anchetă pentru
infracţiune vamală

Biroul vamal de
plecare sau de
intrare (de trecere)

Prezentarea de astfel de documente de
către persoanele implicate

Birou vamal de
plecare sau de
intrare (de trecere)
în corelaţie cu
biroul vamal de
destinaţie sau de
ieşire (de trecere)

5) Informarea transportatorului
şi/sau titularului Carnetului TIR
asupra unei proceduri de anchetă
pentru infracţiune la regimul
vamal, fie prin transmiterea unei
copii a dosarului, fie prin
remiterea acesteia unui
reprezentant agreat al
transportatorului
6) Acordarea unei atenţii deosebite
documentelor care ar putea fi
prezentate pentru a face dovada
descărcării corecte, şi verificarea
că destinatarul potenţial al
mărfurilor nu a comis o
infracţiune vamală
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Autoritatea
vamală
responsabilă
Birou vamal de
plecare sau de
intrare(de trecere)

Măsuri care trebuie luate de
către Autorităţile vamale

Condiţii de aplicare

7) Calcularea valorii taxelor şi
drepturilor vamale exigibile,
inclusiv dobânzile legale, apoi
completarea unei solicitări de plată
care trebuie transmisă, dacă este
posibil, transportatorului şi/sau
titularului Carnetului TIR, sau
reprezentantului său agreat

Lansarea unei proceduri de anchetă pentru
infracţiune vamală

8) Transmiterea solicitării de plată
şi tuturor documentelor utile la
organismul central însărcinat cu
supravegherea aplicării regimului
TIR în ţara respectivă
9) Notificarea sociaţiei garante
naţionale, apoi completarea unei
solicitări de plată conform
dispoziţiilor Convenţiei TIR
10) Dacă e cazul, retrarea în cele
trei luni a notificării sau solicitării
de plată

Solicitarea de plată nu este onorată de
transportator (sau orice altă persoană
implicată) în termen de o lună

Birou vamal de
plecare sau de
intrare(de trecere)

Solicitarea de plată nu este onorată de
transportator (sau orice altă persoană
implicată) în termen de o lună

Biroul central al
vămilor

Biroul central a fost satisfăcut de o dovadă
de descărcare corectă

Biroul central al
vămilor

11) Informarea asociaţiei garante
naţionale în cele trei luni
12) Transmiterea pe cale
electronică la asociaţia garantă a
informaţiilor referitoare la
carnetele TIR nedescărcare în cele
30 zile care urmează expirării
termenului acordat pentru livrarea
mărfurilor (notificarea prealabilă
îndatoritoare). Lista acestor
carnete TIR trebuie să fie
actualizată cu regularitate

Dovada de mai sus se dovedeşte
insuficientă

Biroul central al
vămilor

Utilizarea sistemelor de schimb a datelor
informatizate (EDI)

Biroul central al
vămilor sau orice
alt birou vamal

Observaţie:
Biroul însărcinat cu ancheta trebuie să informeze, în cele trei luni, titularul Carnetului
TIR sau asociaţia garantă asupra acceptării sau neacceptării sale a altor forme de dovadă a
încheierii operaţiunii TIR, precum şi asupra cazurilor în care, între timp, acest birou a putut
descărca operaţiunea respectivă prin mijloace proprii (atestarea încheierii operaţiunii a fost
regăsită, etc.).
4. O propunere de model de aviz de căutare, precum şi scrisoarea tip de înştiinţare figurează
în continuare pentru Autorităţile vamale.
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Model de aviz de căutare
Carnet TIR – Aviz de căutare
I. De completat de către biroul vamal de plecare sau de intrare (de trecere)
A. Carnet TIR Nr.
B. Birou vamal de destinaţie/
Copie du volet Nr. 1 anexată
de ieşire (de trecere)
C. Biroul vamal de plecare/de intrare (de trecere )
D. Nr. De înmatriculare a vehiculului, când este cunoscut
(numele + adresa completă)
E. După informaţiile de care dispune acest birou, marfa a fost:
1. Prezentată la biroul dv. pe └──┴──┴──┘
Z

L

A

2. Remisă la ....................................................................... pe └──┴──┴──┘
Z

L

A

(numele şi adresa persoanei sau întreprinderii)
3. Titularul carnetului nu a putut da informaţiile privind felul transportului:
Locul şi data:
Semnătura:
Ştampila:
II. De completat de biroul vamal de destinaţie/de ieşire (de trecere)
Solicitare de informaţii supliementare
Pentru continuarea cercetărilor, rog biroul vamal de plecare/de intrare (de trecere) să-mi trimită
1. Denumirea exactă a mărfurilor
2. O copie a scrisorii de trăsură CMR
3. Documentele sau informaţiilor următoare:
Locul şi data:
Semnătura:

Ştampila:

III. De completat de biroul vamal de plecare/de intrare (de trecere)
Răspuns la solicitarea de informaţii suplimentare
1. Alăturat informaţiile, copiile sau documentele solicitate
1

2

3

2. Informaţiile, copiile sau documentele vizate la cifrele └─┴─┴─┘ nu sunt disponibile
Locul şi data:
Semnătura:
Ştampila:
IV. De completat de biroul vamal de plecare/de intrare (de trecere)

└──┴──┴──┘
Z
L
A
1. Voletul Nr. 2 a fost transmis pe
; alăturat copia corect vizată a voletului Nr. 1
2. Voletul Nr. 2, vizat corect este anexat la prezentul aviz de căutare
3. Căutările sunt în curs şi voletul Nr.2 sau copia voletului Nr. 1 vă va fi transmisă în cel mai scurt termen
4. Marfa a fost prezentată aici fără documentele referitoare la aceasta
5. Nici marfa, nici Carnetul TIR referitor la aceasta nu au fost prezentate aici şi nici o informaţie în ceea ce le
priveşte nu a putut fi obţinută.
Locul şi data:

Semnătura:

Ştampila:

CELE MAI BUNE PRACTICI

- 264 –

Modelul scrisorii de înştiinţare
Carnet TIR – Scrisoare de înştiinţare
I. Biroul vamal de plecare/de intrare (de trecere) (numele şi
adresa)

II. Autoritatea solicitată (numele şi adresa)

III. Referinţa/Nr.

IV. Carnet TIR (Nr. şi data)

V. Aviz de căutare (Nr. şi data)

VI. Precizări eventual privind biroul vamal de destinaţie/de ieşire (de trecere)

VII. Alte informaţii eventuale
-urmare pe verso-

VIII. Nu am primit încă răspunsul la avizul de căutare vizat mai sus
Vă rog să binevoiţi a mă informa privind stadiul căutărilor efectuate

IX. Răspunsul autorităţii solicitat
-urmare pe verso-

Intocmit la........................................................, ..................................
Semnătura
Ştampila

Anexe: Copia a voletului Nr.1 al Carnetului TIR
Copia avizului de căutare
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5.5 LISTA DE DOCUMENTE CARE TREBUIE PREZENTATE ÎN SPRIJINUL
NEDESCĂRCĂRII
1. Este necesară o documentaţie de bază în sprijinul unei solicitări de plată. In general, această
documentaţie ar trebui să acopere două puncte speciale:
a) Motivele care să justifice angajamentul responsabilităţii asociaţiei naţionale garante.
b) Valoarea taxelor şi drepturilor vamale exigibile de la asociaţia naţională garantă.
2. In scopul întocmirii justificărilor unei solicitări de plată, documentele următoare apar a fi
adecvate:
-

-

-

Copia voletului Nr. 1, corect completată şi ştampilată de către Autorităţile vamale,
pentru a dovedi angajamentul responsabilităţii asociaţiei garante naţionale în
virtutea paragrafului 4 al articolului 8 al Convenţiei;
Documentele care să dovedească că Autorităţile vamale au aplicat deja dispoziţiile
paragrafului 7 al articolului 8 al Convenţiei (de exemplu copia scrisorii
recomandate titularului Carnetului TIR notificându-i solicitarea de plată);
Declaraţia scrisă (scrisoarea) Autorităţilor vamale care să enumere principalele
elemente ale infracţiunii comise, inclusiv motivele pentru care dovezile de
încheiere corectă a operaţiunii TIR, aşa după cum sunt ele prezentate de persoanele
implicate, s-au dovedit neadecvate.

3. In scopul stabilirii elementelor de la punctul 1 b), pare indicat un calcul detailat al taxelor şi
drepturilor vamale, inclusiv stabilirea valorii vamale a mărfurilor şi taxelor aplicabile.
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5.6 INFORMAŢII ŞI DOCUMENTE ALTELE DECÂT CARNETUL TIR CARE POT
FI SOLICITATE DE BIROURILE VAMALE DE TRECERE ÎN CADRUL UNEI
OPERAŢIUNI DE TRANSPORT TIR
In scopul controluluil, se recomandă birourilor vamale de trecere să utilizeze în principal
Carnetul TIR, care nu este decât o declaraţie de tranzit vamal. Atunci când autorităţile vamale
de la birourile de trecere solicită documente suplimentare în cadrul unei operaţiuni de
transport TIR, ele ar trebui să accepte că aceste documente nu conţin alte informaţii decât cele
care sunt necesare pentru identificarea mărfurilor şi autovehiculului rutier. Autorităţile vamale
ar trebui să se bazeze pe exigenţele prevăzute prin acordurile internaţionale importante în
materie de transport, cum ar fi de exemplu Convenţia referitoare la contractul de transport
rutier internaţional de mărfuri (CMR) din 19 mai 1956, şi ar trebui să limiteze informaţiile
solicitate la cele care figurează în documentele obişnuite ale transportatorului (scrisoarea de
trăsură CMR, lista de colete, după caz, etc.) (TRANS/WP.30/212/paragraf 21 şi anexa 2).
5.7 RECOMANDĂRI VIZÂND ÎMBUNĂTĂŢIREA COMUNICĂRII ÎNTRE
AUTORITĂŢILE NAŢIONALE COMPETENTE ŞI ASOCIAŢIILE NAŢIONALE
GARANTE
1. Părţilor contractante le revine sarcina de a stabili, conform dispoziţiilor legislaţiei lor
naţionale şi procedurilor întocmite, păstrarea comunicărilor care sunt adresate asociaţiilor
naţionale garante în cadrul unei proceduri de solicitare de plată. Totuşi, în scopul evitării
oricărei neînţelegeri în ceea ce priveşte natura, importanţa şi justificarea oricărei neregularităţi
invocate, autorităţile competente şi asociaţiile naţionale garante ale Părţilor contractante sunt
invitate să reexamineze şi să actualizeze diversele comunicări în aşa fel încât ele să se refere
cel puţin la etapele recunoscute prin Convenţia TIR şi/sau descrise în cele mai bune practici şi
ca ele să conţină, pe cât posibil, informaţiile minimale următoare (vezi tabelul de mai jos).
2. Etapele recunoscut prin Convenţia TIR sunt următoarele:
a) Notificare: Autorităţile competente ale Părţii contractante unde Carnetul TIR nu a
fost descărcat trebuie să notifice în scris asociaţia asupra nedescărcării în termen
de un an socotit de la data luării în evidenţă a carnetului (par. 1 al articolului 11 al
Convenţiei);
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b) Solicitare de plată: Această solicitare trebuie să fie adresată de autorităţile
competente asociaţiei garante cel mai devreme cu trei luni şi cel mai târziu doi ani
socotind de la data la care această asociaţie a fost avizată că operaţiunea TIR nu a
fost descărcată (sau că certificatul de încheiere de operaţiune TIR a fost obţinută
într-o manieră abuzivă sau frauduloasă) (par. 2 al articolului 11 al Convenţiei).
3. Mai multe Părţi contractante au precedat aceste două faze, impuse prin Convenţie, cu faza
următoare considerată ca fiind importantă din cele mai bune practici.
c) Notificare prealabilă: Deşi nu este obligatorie, această procedură este deja utilizată
sistematic de mai multe Părţi contractante pentru a informa cât mai repede posibil
asociaţia garantă că voletul nr.2 nu a fost returnat la biroul vamal de plecare sau de
intrare (de trecere) şi pentru a-i solicita să facă dovada că el a încheiat operaţiunea
TIR. Această comunicare, pe care s-a convenit deja să se numească «notificare
prealabilă», este transmisă fără a prejudicia ntoficare care trebuie să fie adresată
asociaţiei garante conform paragraului 1 al articolului 11 al Convenţiei.
Totuşi, Părţile contractante nu aplică toate această procedură în aceeaşi manieră şi/sau în
acelaşi timp, măsura în care elementele recomandate sunt respectate poate varia considerabil
de la o ţară la alta. Se recomandă Părţilor contractante şi asociaţiilor naţionale de a ţine cont
de acest lucru atunci când ele aplică cele mai bune practici vizate la capitolul 5.7.
4. Convine de notat că Părţile contractante nu au obligaţia de a respecta recomandările
enunţate la capitolul 5.7. Nu poate fi statuat privind legalitatea unei comuncări între
autorităţile competente ale Părţilor contractante şi asociaţiile garante naţionale în lumina
dispoziţiilor Convenţiei TIR şi a legislaţiilor naţionale respective.
5. În general, se recomandă autorităţilor vamale şi asociaţiilor garante naţionale ale Părţilor
contractante:
-

De a veghea ca o comunicare să nu bazată decât pe un singur Carnet TIR;

-

De a utiliza, în măsura posibilului, în special înainte de a face o solicitare de
informaţii, toate informaţiile disponibile în cadrul unui sistem de control
internaţional agreat, cum ar fi sisstemul SafeTIR administrat de IRU.
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Tabelul I
Elementele recomandate pentru asigurarea unei comunicări eficiente a autorităţilor competente
cu asociaţiile naţionale garante

1
2

3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15
16

17

Informaţii care trebuie să figureze în comunicare în măsura
în care ele sunt disponibile în momentul transmiterii
comunicării

Notificare prelabilă a
nedescărcării la
asociaţia garantă (cea
mai bună practică)

Notificare a
nedescărcării la
asociaţia
garantă (art.
11.1)

Solicitare de
plată adresată
asociaţiei
garante (art.
11.2)

Data şi referinţa clare şi lizibile
Numele, adresa şi numărul de identificare unic (în măsura
în care ele figurează pe Carnetul TIR) al titularului
Carnetuli TIR
Numărul Carnetului TIR (2 litere şi 8 cifre)

√1

√

√
√

√
√

√
√
√
√

√
√
√
√

√
√
√
√

Copia voletului no 1
Listele documentelor care se recomandă/posibil asociaţiilor
naţionale să le furnizeze, aşa după cum este indicat la
punctul 5 din tabelul II, inclusiv, dacă este posibil, ale
documentelor privind persoana sau alte persoane direct
responsabile
Urmarea dată documentelor transmise, adică acceptarea,
închiderea sau refuzul, după caz2
Referinţa la (şi/sau copia) notificarea titularului Carnetului
TIR (note explicative 08.7 şi 0.11-1)

√
√

√

√

√

-

-

√

-

-

√

√

Referinţa la (şi/sau copia) solicitarea de plată de către
persoana sau persoanele direct responsabile (art. 8.7)
Referinţa la (şi/sau copia) notificarea prealabilă a asociaţiei
garantă
Referinţa la (şi/sau copia) notificarea asociaţiei garante

-

√

√

-

√

-

-

-

√
√

-

√

-

-

-

√

-

-

√
√
√

Data la care Carnetul TIR a fost acceptat de către vămi
Principalele elemente de infracţiune şi referinţele juridice
(justificare)
Adresa la care se transmite răspunsul şi termenul
recomandat pentru a răspunde (dacă este cazul)

Referinţa la acordul de garanţie existent sau la orice alt tip
de instrument juridic
Referinţa la valoarea indicativă a solicitării putând fi
prezentată
Calculul detaliat al taxelor şi drepturilor vamale, inclusiv
stabilirea valorii în vamă a mărfurilor, nivelurile drepturilor
vamale aplicate şi dobânzile legale aplicabile
Data limită pentru plată (art. 11.3)

18

Precizări privind plata

-

-

19

Informaţii privind eventualele proceduri de recurs

-

-

__________________________________
1√

= Element recomandat.
acceptare = confirmarea că autorităţile au acceptat informaţia furnizată de asociaţie la un stadiu anterior;
închidere = informaţia care precizează că autorităţile vamale au hotărât să nu urmărească neregularitatea
invocată şi au clasat dosarul; refuz = indicaţia conform căreia informaţia furnizată de asociaţie la un stadiu
anterior nu a fost acceptată de autorităţi, inclusiv motivele acestui refuz.
2
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Tabelul II
Elementele recomandate pentru asigurarea unei comunicări eficiente a asociaţiilor naţionale
garante cu autorităţile competente
Informaţii care trebuie să figureze în comunicare în măsura în
care ele sunt disponibile în momentul transmiterii comunicării

Urmare dată
notificării prelabile a
nedescărcării la
asociaţia garantă (cea
mai bună practică)

Urmare dată
notificării
nedescărcării la
asociaţia
garantă (art.
11.1)

Urmare dată
solicitării de plată
adresată
asociaţiei garante
(art. 11.2)

1
2

Data şi referinţa clare şi lizibile
Numele, adresa şi numărul de identificare unic (în măsura în
care ele figurează pe Carnetul TIR) al titularului Carnetuli TIR

√
√

√
√

√
√

3

Numărul Carnetului TIR (2 litere şi 8 cifre)

4
5

Adresa de expediţie
Documentele care indică încheierea operaţiunii TIR respecitve,
de exemplu:

√
√
√

√
√
√

√
√
√

√

-

-

• orice certificat oficial sau confirmare oficială a încheierii unei
aceleaşi operaţiuni TIR, emanând de la o altă Parte contractantă
unde a continuar sau terminat transportul TIR corespunzător,
sau confirmarea că mărfurile respective au fost plasate sub un
alt regim vamal, de exemplu vămuite pentru consumul intern;
• mătcile nŢ 1 sau nŢ 2 corespunzătoare Carnetului TIR corect
ştampilate de aceată Parate contractantă, sau copia acestora
furnizată de organizaţia internaţională;
• informaţii date privind încheierea operaţiunii TIR, aşa după
cum le putem găsi în ceea ce s-a convenit a fi numit «sistemul
SafeTIR» al IRU;
• orice document suplimentar remis de biroul vamal de
destinaţie sau de ieşire (de trecere) persoanei care prezintă
Carnetul TIR (de exemplu, la cerere, o chitanţă de completat
anticipat de persoana respectivă);
• orice document permiţând identificare persoanei sau
persoanelor direct responsabile3
6

Referinţă la notificarea prealabilă adresată asociaţiei garante
dacă este disponibilă

7

Referinţă la notificarea adresată asociaţiei garante

-

√

-

8

Referinţă la solicitarea de plată adresată asociaţiei

-

-

9
10

Urmare dată solicitării de plată (acceptare sau refuz)
Referinţă la dispoziţiile precise ale acordului de garanţie
existent sau la oricare alt tip de instrument juridic

-

-

√
√
√

___________________________

documentele vizate la punctul 5 pot fi prezentate nu numai în timpul uneia din cele trei faze indicate, dar de
asemenea în orice moment, de îndată ce ele sunt disponibile.

3
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6 EXEMPLE DE ABILITARE A ASOCIAŢIILOR DE A ELIBERA
CARNETE TIR ŞI DE A FI GARANTE ŞI EXEMPLE DE ACORD
6.1 EXEMPLE DE ABILITARE A ASOCIAŢIILOR DE A ELIBERA CARNETE TIR
ŞI DE A FI GARANTE

1. Conform paragrafului 1 al articolului 6 al Convenţiei vamale referitoare la transportul
internaţional de mărfuri sub acoperirea carnetelor TIR (Convenţia TIR din 1975), semnată la
Geneva pe 14 noiembrie 1975 şi amendată în continuare (denumită în continuare Convenţia
TIR), [l…] … (numele autorităţilor competente) … a … (numele ţării/Uniunii vamale sau
economice) …abilitează [l…]… (numele asociaţiei) … de a elibera carnete TIR vizate de
Convenţia TIR şi de a fi garantă [pe teritoriul] … (numele ţării/Uniunii vamale sau
economice) … cu condiţia ca ea să fi îndeplinit pe deplin condiţiile şi prescripţiile minimale
enunţate în prima parte a anexei 9 la Convenţia TIR.
2. In special, [l…] … (numele asociaţiei) … :
a) A făcut dovada că ea operează oficial în calitate de organizaţie reprezentativă a
intereselor sectorului de transporturi de cel puţin un an*/ ;
b) A făcut dovada solidităţii situaţiei sale financiare şi a existenţei mijloacelor logistice
care să-i permită îndeplinirea obligaţiilor care-i revin în cadrul Convenţiei TIR ;
c) A dovedit că personalul său posedă cunoştinţe pentru aplicarea Convenţiei TIR aşa
după cum îi convine;
d) Nu a comis infracţiuni grave sau repetate la legislaţia vamală sau fiscală;
*/ Vezi

nota explicativă 9.I.1 a care se raportează la paragraful 1 a al primei părţi a anexei 9 la Convenţia TIR.
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e) A întocmit un acord scris sau orice alt instrument juridic cu [l…] … (numele
autorităţilor competente) a … (numele ţării/Uniunii vamale sau economice) … şi şi-a
luat un angajament în acest acord sau orice alt instrument, în conformitate cu
dispoziţiile paragrafului 1 f al primei părţi a anexei 9 a Convenţiei TIR (care figurează
în anexa la prezenta abilitare);
f) A acceptat (după caz) condiţiile şi prescripţiile supplimentare de mai jos: …
3. … (numele autorităţilor competente) … ale … (numele ţării/Uniunii vamale sau
economice) … vor revoca această abilitare în cazul lipsurilor grave sau repetate la condiţiile şi
prescripţiile minimale enunţate în prima parte a anexei 9 a Convenţiei TIR.
4. Abilitarea acordată în condiţiile enunţate mai sus nu vor prejudicia responsabilităţile şi
angajamentele care-i revin … (numele asociaţiei) … în virtutea Convenţiei TIR. Acest lucru
înseamnă că revocarea abilitării de a elibera carnete TIR şi de a fi garantă nu va afecta
responsabilităţile care-i revin … (numele asociaţiei) … [pe teritoriul]… (numele ţării/Uniunii
vamale sau economice) …, cu ocazia operaţiilor efectuate sub acoperirea carnetelor TIR
acceptate de … (numele autorităţilor competente) … înaintea datei revocării prezentei
abilitări şi că ea însăşi a eliberat sau le-ar fi eliberat de către asociaţiile străine afiliate la
organizaţia internaţională la care ea însăşi este afiliată.
5. Prezenta abilitare intră în vigoare la data la care are efect acordul scris/instrumentul juridic
vizat mai sus la paragraful 2 e).
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6.2 EXEMPLE DE ACORD*/
In conformitate cu dispoziţiile paragrafului 1 e al primei părţi a anexei 9 a Convenţiei vamale
referitoare la transportul internaţional de mărfuri sub acoperirea carnetelor TIR (Convenţiei
TIR din 1975) încheiată la Geneva pe 14 noiembrie 1975, amendată ulterior (denumită în
continuare convenţia TIR), … (numele autorităţilor competente) … (numele ţării/Uniunii
vamale sau economice) … şi … (numele asociaţiei) … au convenit cele ce urmează:
A. ANGAJAMENT
1. Acceptând această abilitare conform formei corespunzătoare, potrivit legislaţiei şi practicii
administrative naţionale, … (numele asociaţiei) … se angajează, conform primei părţi a
anexei 9 la Convenţia TIR :
a) Să respecte obligaţiile stipulate la articolul 8 al Convenţiei TIR, în special cele
enunţate în secţiunea B de mai jos;
b) Să respecte valoarea maximă per Carnet TIR, stabilită de… (numele ţării/Uniunii
vamale sau economice) …, pe care o pot solicita …(numele asociaţiei) … conform
paragrafului 3 al articolului 8 al Convenţiei TIR, aşa după cum este indicat în detaliu
la secţiunea C de mai jos;
c) Să verifice continuu şi, în special, înainte de a solicita ca persoanele să fie abilitate să
acceadă la regimul TIR, respectarea de către aceste persoane a condiţiilor şi
prescripţiilor minimale stipulate în cea de-a doua parte a anexei 9 la Convenţia TIR ;
d) Să acorde garanţia sa pentru toate responsabilităţile care îi revin şpe teritoriulţ …
(numele ţării/Uniunii vamale sau economice) …, unde are sediul, cu ocazia
operaţiunilor efectuate sub acoperirea carnetelor TIR pe care ea însăşi le-a eliberat sau
care i-ar fi fost eliberate de asociaţiile străine afiliate la organizaţia internaţională la
care ea însăşi este afiliată;
*/ Sau

al oricărui alt instrument juridic în conformitate cu paragraful 1 e al primei părţi a anexei 9
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e) Să achite, spre satisfacţia autorităţilor competente a … (numele ţării/Uniunii vamale
sau economice) …, locul unde îşi are sediul, angajamentele faţă de o societate de
asigurare, de un grup de asiguratori sau de o instituţie financiară. Contractul (ele) de
asigurare sau de garanţie financiară va (vor) acoperi totalitatea responsabilităţilor sale
în raport cu operaţiunile efectuate sub acoperirea carnetelor TIR pe care ea însăşi le-a
eliberat sau care i-au fost eliberate de către asociaţiile străine afiliate la organizaţia
internaţională la care ea însăşi este afiliată;
f) Să permită autorităţilor competente să verifice toate dosarele şi conturile privind
administrarea regimului TIR ;
g) Să accepte o procedură pentru reglementarea eficientă a diferendelor legate de
utilizarea necorespunzătoare sau frauduloasă a carnetelor TIR*/ ;
h) Să accepte ca orice lipsă gravă sau repetată la prezentele condiţii şi prescripţii
minimale să antreneze revocacarea abilitării de a emite carnete TIR (aşa după cum este
stipulat la paragraful 3 din exemplul de abilitare) ;
i) Să respecte strict hotărârile autorităţilor comprtente ale ... (numele ţării/Uniunii
vamale sau economice) ..., locul unde iţi are sediul, în ceea ce priveşte excluderea de
persoane conform articolului 38 al Convenţiei TIR şi celei de-a doua părţi a anexei 9
la numita Convenţie;
j) Să accepte aplicarea cu scrupulozitate a tuturor hotărârilor adoptate de Comitetul de
gestiune şi de Comisia de control TIR (TIRExB), în măsura în care autorităţile
competente ale ... (numele ţării/Uniunii vamale sau economice) ... le-ar fi acceptat.

*/ Putând

fi anexată şa acord.
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B. RESPONSABILITATE
(vezi secţiunea A, paragraful 1 a) )
2. … (numele asociaţiei) … se angajează să verse drepturile şi taxele la import sau la export –
majorate, dacă e cazul, a dobânzilor de întârziere – care ar fi trebuit fi achitate în virtutea
legilor şi reglementărilor vamale ale … (numele ţării/Uniunii vamale sau economice) …
atunci când o neregularitate ar fi fost constatată, cu ocazia unei operaţiuni efectaute sub
acoperirea carnetelor TIR. Ea va fi responsabilă, împreună şi solidar cu persoanele datornice
de sumele vizate mai sus, de plata acestor sume.
3. Responsabilitatea asociaţiei decurge din dispoziţiile Convenţiei TIR. În special, ea va
începe în termenele indicate la paragraful 4 al articolului 8 al Convenţiei TIR.
C. GARANŢIA MAXIMĂ PER CARNET TIR
(vezi secţiunea A, paragraful 1 b) )
4. Valoarea maximală pe care autorităţile competente ale… (numele ţării/Uniunii vamale sau
economice) … o poate solicita de la … (numele asociaţiei) … va fi limitată la 50 000
(cincizeci de mii) dolari SUA per Carnet TIR*/.
5. Pentru un transport de alcool şi de tabac, al cărui detaliu este dat în nota explicativă 0.8.3 a
anexei 6 la Convenţia TIR şi care depăşeşte cantităţile limită fixate în nota respectivă,
valoarea maximală pe care autorităţile competente ale ... (numele ţării/Uniunii vamale sau
economice) ... o pot solicita de la ... (numele asociaţiei) ... va fi limitată la 200 000 (două sute
de mii) dolari SUA per Carnet TIR «Alcool/Tabac».
6. Valoarea sumelor
sus-menţionate în moneda naţională va fi stabilită …
(zilnic/lunar/anual) … pe baza… (cursului de schimb) … .

*/ Conform

notei explicative 0.8.3.
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D. INTRARE ÎN VIGOARE
7. Prezentul acord intră în vigoare în .. (ziua) ... (luna) ... (anul) ..., cu condiţia ca probele
scrise să fie furnizate ale unei acoperiri ale tuturor responsabilitîţilor ce-i revin şpe teritoriulţ
... (numele ţării/Uniunii vamale sau economice) ... de către ... (numele asociaţiei) ..., aşa dup
cum este indicat mai sus la alineatul e) al secţiunii A. Dacă dovezile scrise nu sunt furnizate la
această dată, abilitarea intră în vigoare la data la care aceste dovezi sunt furnizate.
[8. Pentru asociaţiile afiliate la Uniunea internaţională a transporturilor rutiere (IRU) şi în
conformitate cu comentariul important adoptat de Comitetul de gestiune TIR în 1998
(TRANS/WP.30/AC.2/49; anexa II aşa după cum este amendată la paragrafele 17 şi 19 ale
documentului TRANS/WP.30/AC.2/51), dovezile scrise pot fi constituite dintr-o copie
certificată conform textului integral al contractului general de asigurare încheiat între
asiguratorii internaţionali şi fiecare din asociaţiile membre ale IRU în calitate de beneficiari.
Se poate admite, în mod excepţional şi pentru o perioadă limitată, ca acest contract general de
asigurare să nu fie încheiat şi semnat decât de reprezentanţii IRU, acţionând în numele său
precum şi în numele asociaţiilor sale membre şi ai terţilor, şi de către reprezentanţii
asiguratorilor internaţionali. În aceste condiţii, un certificat de asigurare este întocmit de
asiguratorii internaţionali, indicând numele societăţii(lor) de asigurare şi numele ... (numele
asociaţiei) ... în calitate de beneficiar. Orice modificare a contractului general de asigurare
trebuie să fie imediat supus atenţiei autorităţilor competente ale ... (numele ţării/Uniunii
vamale sau economice) ... .]*/
*/ Dispoziţiile care figurează înte paranteze […] fac trimitere la cazul special al sistemului internaţional de
asigurare administrat de IRU.
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E. ANULARE
9. Prezentul acord poate fi anulat unilateral în orice moment dacă asociaţia sau autorităţile
competente o doresc. Tremenul de notificare a anulării prezentului acord va fi de ... (zile/luni
inferior termenului de notificare a anulării contractului de asigurare sau garanţiei financiare
vizat mai sus la alineatul e) al secţiunii A). ... [Pentru asociaţiile afiliate la Uniunea
internaţională a transporturilor rutiere (IRU) şi conform comentariului important adoptat de
Comitetul de gestiune TIR în 1998 (TRANS/WP.30/AC.2/49; anexa II aşa după cum a fost
amendată la paragraele 17 şi 19 ale documentului TRANS/WP.30/AC.2/51), termenul de
notificare a anulării contractului general de asigurare încheiat între asiguratorii internaţionali
şi fiecare din asociaţiile membre ale IRU în calitate de beneficiari va fi de şase luni.]*/
10. Anularea acordului va fi fără prejudicierea responsabilităţilor ... (numele asociaţiei) ... în
virtutea Convenţiei TIR. Acest lucru înseamnă că anularea acordului nu va afecta
responsabilităţile ce-i revin … (numele asociaţiei) ……[pe teritoriul …] … (numele
ţării/Uniunii vamale sau economice) …, cu ocazia operaţiunilor efectuate sub acoperirea
carnetelor TIR acceptate de către … (numele autorităţilor competente) … înaintea datei
anulării prezentului acord şi pe care ea însăşi le-a eliberat sau care i-au fost eliberate de
asociaţiile străine afiliate la organizaţia internaţională la care ea însăşi este afiliată.
11. Data şi semnătura autorităţilor competente şi a asociaţiei.
*/ Dispoziţiile care figurează între paranteze […] fac trimitere la cazul special al sistemului internaţional de
asigurare administrat de IRU.
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7 EXEMPLUL UNUI CARNET TIR COMPLETAT CORESPUNZĂTOR
1. În 2002-2003, Consiliul Executiv TIR (TIRExB), în cooperare cu autorităţile vamale din
Germania, Italia. Elveţia şi Turcia şi de asemenea cu Uniunea internaţională a transporturilor
routiere (IRU), a pregătit un exemplu al unui Carnet TIR completat corespunzător, care ar
putea servi de model pentru operatorii de transport şi autorităţile vamale. Exemplul ţine seama
de modificările desenului Carnetului TIR (Anexa 1 la Convenţie) care a intrat în vigoare în
2002 (ECE/TRANS/Amend.21; intrat în vigoare pe 12 mai 2002).
2. Nu este un secret că o parte din complicaţiile majore produse în procedurile de vămuire
sunt rezultatul situaţiilor care apar rar în practică. În raport cu procedura TIR, astfel de situaţii
speciale se referă la operaţiunile TIR care acoperă mai multe birouri vamale de ieşire şi/sau de
destinaţie (Articolul 18 al Convenţiei) sau cuprind o suspendare a procedurii TIR în
conformitate cu Articolul 26 al Convenţiei. Pentru a adresa astfel de probleme, TIRExB a
dezvoltat un exemplu complex, care combină caracteristicile cum ar fi:
a) el reprezentă o operaţiune tipică de transport ;
b) el acoperă numărul maximal permis de birouri vamale de ieşire şi de
destinaţie (în exempl, patru);
c) două birouri vamale de ieşire sunt situate în aceeaşi ţară;
d) două birouri vamale de destinaţie sunt localizate în ţări diferite;
e) el include o suspendare a procedurii TIR în partea traseului rutier neefectuat.
Detaliile itinerariului sunt date în tabelul următor:
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Biroul vamal, ţara

Statut

Trabzon, Turcia

Birou de plecare (1)

Erenköy, Turcia

Birou de plecare (2)

Comentariu

Haydarpasa, Turcia
Birou de ieşire
Transportul TIR este suspendat
Articolele sunt transportate pe mare din Turcia în Italia sub suspendarea procedurii TIR
Portul Trieste, Italia

Birou de plecare

Port, Chiasso, Italia

Biroul de ieşire

Chiasso-Strada, Elveţia
Berna, Elveţia

Biroul de intrare
Biroul de destinaţie (1)

Basel, Elveţia

Biroul de plecare

Weil Am Rhein, Germania
Freiburg, Germania

Biroul de intrare
Biroul de destinaţie (2)

Transportul TIR este reluat

Suspendarea parţială */. În conformitate
cu Recomandările referitoare la
introducerea unui sistem de control pentru
Carnete TIR, adoptate de Comitetul
Administrativ TIR pe 20 octombrie 1995,
biroul vamal ar trebui să transmită
informaţiile solicitate privind încheierea
parţială a operaţiunii TIR la un sistem de
control internaţional pentru Carnete TIR.
Pentru mai multe informaţii, vă rugăm să
consultaţi capitolul 4 din Manualul TIR.

Suspendarea finală */. În conformitate cu
Recomandările referitoare la introducerea
unui sistem de control pentru Carnete
TIR, adoptate de Comitetul Administrativ
TIR pe 20 octombrie 1995, biroul vamal
ar trebui să transmită informaţiile
solicitate privind încheierea finală a
operaţiunii TIR unui sistem de control
internaţional pentru Carnetele TIR. Pentru
mai multe informaţii, vă rugăm să
consultaţi capitolul 4 din Manualul TIR..

3. Exemplu unui Carnet TIR completat corespunzător este cuprins în paginile următoare.
*/ Vă rugăm să consultaţi comentariul la Articolul 21 “Încheierea unei operaţiuni TIR la biroul vamal de ieşire
(de trecere) şi la biroul vamal de destinaţie” pentru a cunoaşte definiţia termenilor.
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