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ANEXA 3-A 

 

 

NOTE INTRODUCTIVE LA REGULILE DE ORIGINE SPECIFICE PRODUSULUI 

 

 

Nota 1 

 

Principii generale 

 

1. Prezenta anexă stabilește normele generale pentru cerințele aplicabile din anexa 3-B prevăzute 

la articolul 3.2 alineatul (1) litera (c). 

 

2. În sensul prezentei anexe și al anexei 3-B, cerințele pentru ca un produs să fie originar în 

conformitate cu articolul 3.2 alineatul (1) litera (c) sunt o modificare a clasificării tarifare, un 

proces de producție, o valoare maximă a materialelor neoriginare, un conținut minim al valorii 

regionale sau orice alte cerințe specificate în prezenta anexă și în anexa 3-B. 

 

3. Greutatea menționată într-o regulă de origine specifică produsului înseamnă greutatea netă, și 

anume greutatea unui material sau a unui produs, fără a include greutatea ambalajului. 

 

4. Prezenta anexă, anexa 3-B și anexa 3-E se bazează pe Sistemul armonizat, astfel cum a fost 

modificat la 1 ianuarie 2017. 
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Nota 2 

 

Structura anexei 3-B 

 

1. Notele cu privire la secțiuni sau la capitole, acolo unde este cazul, se citesc coroborat cu 

regulile de origine specifice produsului pentru secțiunea, capitolul, poziția sau subpoziția 

pertinentă. 

 

2. Fiecare regulă de origine specifică unui produs prevăzută în coloana 2 din anexa 3-B se aplică 

produsului corespunzător identificat în coloana 1 din anexa 3-B. 

 

3. În cazul în care unui produs i se aplică alte reguli de origine specifice produsului, produsul 

este originar dacă îndeplinește una dintre regulile respective. În cazul în care unui produs i se 

aplică o regulă de origine specifică produsului care include cerințe multiple, produsul este 

originar numai dacă îndeplinește toate cerințele respective. 

 

4. În sensul prezentei anexe și al anexei 3-B, 

(a) „capitol” înseamnă primele două cifre ale numărului de clasificare tarifară din Sistemul 

armonizat; 

(b) „poziție” înseamnă primele patru cifre ale numărului de clasificare tarifară din Sistemul 

armonizat; 

(c) „secțiune” înseamnă o secțiune din Sistemul armonizat; și 

(d) „subpoziție” înseamnă primele șase cifre ale numărului de clasificare tarifară din 

Sistemul armonizat. 
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5. În sensul regulilor de origine specifice produsului, se utilizează următoarele abrevieri
1
: 

 

„CC” înseamnă fabricare din materiale neoriginare de la orice capitol, cu excepția 

materialelor de la același capitol ca produsul, sau o modificare către capitolul, 

poziția sau subpoziția în cauză de la orice alt capitol; acest lucru înseamnă că 

toate materialele neoriginare utilizate la fabricarea produsului trebuie să facă 

obiectul unei modificări a clasificării tarifare la nivelul de 2 cifre (și anume o 

modificare a capitolului) din Sistemul armonizat. 

„CTH” înseamnă fabricare din materiale neoriginare de la orice poziție, cu excepția 

materialelor de la aceeași poziție ca produsul, sau o modificare către capitolul, 

poziția sau subpoziția în cauză de la orice altă poziție; acest lucru înseamnă că 

toate materialele neoriginare utilizate la fabricarea produsului trebuie să facă 

obiectul unei modificări a clasificării tarifare la nivelul de 4 cifre (și anume o 

modificare a poziției) din Sistemul armonizat. 

„CTSH” înseamnă fabricare din materiale neoriginare de la orice subpoziție, cu excepția 

materialelor de la aceeași subpoziție ca produsul, sau o modificare către capitolul, 

poziția sau subpoziția în cauză de la orice altă subpoziție; acest lucru înseamnă că 

toate materialele neoriginare utilizate la fabricarea produsului trebuie să facă 

obiectul unei modificări a clasificării tarifare la nivelul de 6 cifre (și anume o 

modificare a subpoziției) din Sistemul armonizat. 

 

 

                                                 
1
 Pentru mai multă certitudine, în cazul în care o cerință care vizează o modificare a clasificării 

tarifare prevede excepții pentru o modificare de la anumite capitole, poziții și subpoziții, 

niciunul dintre materialele neoriginare de la acele capitole, poziții sau subpoziții nu poate fi 

utilizat, în mod individual sau în comun. 
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Nota 3 

 

Aplicarea anexei 3-B 

 

1. Articolul 3.2 alineatul (3), referitor la produsele care au dobândit caracterul originar și care 

sunt folosite la fabricarea altor produse, se aplică indiferent dacă acest caracter a fost dobândit 

sau nu în interiorul aceleiași fabrici a unei părți în care sunt utilizate produsele respective. 

 

2. În cazul în care o regulă de origine specifică produsului prevede că un material neoriginar 

specificat nu poate fi utilizat sau că valoarea ori greutatea unui material neoriginar specificat 

nu poate depăși un anumit prag, aceste condiții nu se aplică materialelor neoriginare 

clasificate altundeva în Sistemul armonizat. 

 

3. În cazul în care o regulă de origine specifică produsului prevede că un produs trebuie să fie 

fabricat dintr-un anumit material, această condiție nu împiedică utilizarea altor materiale care, 

prin natura lor, nu pot satisface această condiție. 
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Nota 4 

 

Calcularea valorii maxime a materialelor neoriginare  

și a conținutului minim al valorii regionale 

 

Definiții: 

 

1. În sensul regulilor de origine specifice produsului: 

 

(a) „valoare în vamă” înseamnă valoarea determinată în conformitate cu Acordul privind 

aplicarea articolului VII al Acordului General pentru Tarife și Comerț din 1994; 

 

(b) „EXW” înseamnă: 

 

(i) prețul franco fabrică al produsului plătit efectiv sau de plătit fabricantului în 

întreprinderea căruia s-a efectuat ultima prelucrare sau transformare, cu condiția 

ca prețul să includă valoarea tuturor materialelor utilizate și toate celelalte costuri 

suportate pentru fabricarea unui produs, minus taxele interne care sunt sau pot fi 

restituite atunci când produsul obținut este exportat; sau 
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(ii) în cazul în care nu există un preț plătit efectiv sau de plătit sau în cazul în care 

prețul plătit efectiv nu reflectă toate costurile aferente fabricării produsului care au 

fost suportate efectiv pentru fabricarea produsului, valoarea tuturor materialelor 

utilizate și toate celelalte costuri suportate pentru fabricarea unui produs în partea 

exportatoare care: 

 

(A) includ costurile de vânzare, cheltuielile administrative și alte costuri 

generale, precum și profitul, care pot fi alocate în mod rezonabil produsului; 

și 

 

(B) exclud costurile de transport, asigurare și orice alte costuri suportate pentru 

transportul produsului și orice taxe interne ale părții exportatoare care sunt 

sau pot fi restituite atunci când produsul obținut este exportat; 

 

(c) „FOB” înseamnă: 

 

(i) prețul franco la bord al produsului plătit efectiv sau de plătit vânzătorului, 

indiferent de modul de transport, cu condiția ca prețul să includă valoarea tuturor 

materialelor utilizate și toate celelalte costuri suportate pentru fabricarea unui 

produs și transportul acestuia către portul de export al părții, minus taxele interne 

care sunt sau pot fi restituite atunci când produsul obținut este exportat; sau 
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(ii) în cazul în care nu există un preț plătit efectiv sau de plătit sau în cazul în care 

prețul plătit efectiv nu reflectă toate costurile aferente fabricării produsului care au 

fost suportate efectiv pentru fabricarea unui produs, valoarea tuturor materialelor 

utilizate și toate celelalte costuri suportate pentru fabricarea unui produs în partea 

exportatoare, inclusiv costurile de transport către portul de export al părții, care: 

 

(A) includ costurile de vânzare, cheltuielile administrative și alte costuri 

generale, precum și profitul, care pot fi alocate în mod rezonabil produsului, 

costurile de transport și asigurare; și 

 

(B) exclud toate taxele interne ale părții exportatoare care sunt sau pot fi 

restituite atunci când produsul obținut este exportat; 

 

(d) „MaxNOM” înseamnă valoarea maximă a materialelor neoriginare exprimată ca 

procent; 

 

(e) „RVC” înseamnă conținutul minim al valorii regionale al unui produs, exprimat ca 

procent; și 
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(f) „VNM” înseamnă valoarea materialelor neoriginare utilizate la fabricarea produsului, 

care este valoarea în vamă la momentul importului, inclusiv costurile de transport, de 

asigurare, dacă este cazul, de ambalare și toate celelalte costuri suportate pentru 

transportarea materialelor la portul de import în partea în care este situat producătorul 

produsului. În cazul în care această valoare nu se cunoaște și nu poate fi stabilită, se 

utilizează primul preț verificabil plătit pentru materialele neoriginare în oricare dintre 

părți. 

 

2. Pentru calcularea MaxNOM și a RVC, se aplică următoarele formule: 

 

MaxNOM(%) =  
VNM

EXW 
 × 100 

 

RVC(%) =  
FOB − VNM

FOB
 × 100 
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Nota 5 

 

Definițiile proceselor menționate în secțiunile V - VII din anexa 3-B 

 

În sensul regulilor de origine specifice produsului: 

 

(a) „prelucrare biotehnologică” înseamnă: 

 

(i) cultura biologică sau biotehnologică (inclusiv culturile de celule), hibridizarea sau 

modificarea genetică a microorganismelor [bacterii, virusuri (inclusiv bacteriofagi) etc.] 

sau a celulelor umane, de animale sau de plante; și 

 

(ii) producția, izolarea sau purificarea structurilor celulare sau intercelulare (cum ar fi 

genele izolate, fragmentele de gene și plasmidele) sau fermentarea; 

 

(b) „modificare a dimensiunii particulelor” înseamnă modificarea intenționată și controlată a 

dimensiunii particulelor unui produs, altfel decât prin simpla zdrobire sau presare, având ca 

rezultat un produs cu o anumită dimensiune a particulelor, o anumită distribuție 

granulometrică sau o anumită suprafață, care este relevantă pentru scopurile produsului care 

rezultă și cu caracteristici fizice sau chimice diferite de cele ale materialelor de intrare; 
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(c) „reacție chimică” înseamnă un proces (inclusiv o prelucrare biochimică) din care rezultă o 

moleculă cu o nouă structură, prin ruperea legăturilor intramoleculare și prin formarea de noi 

legături intramoleculare sau prin modificarea structurii spațiale a atomilor în moleculă, cu 

excepția următoarelor, care nu sunt considerate reacții chimice în sensul prezentei definiții: 

 

(i) dizolvarea în apă sau în alți solvenți; 

 

(ii) eliminarea solvenților, inclusiv a apei ca solvent; sau 

 

(iii) adăugarea sau eliminarea apei de cristalizare; 

 

(d) „distilare” înseamnă: 

 

(i) distilare atmosferică: un proces de separare în care uleiurile din petrol sunt convertite, 

într-un turn de distilare, în fracțiuni în funcție de punctul de fierbere, iar vaporii sunt 

apoi condensați în diferite fracțiuni lichefiate; produsele obținute din distilarea 

petrolului pot include gazul petrolier lichefiat, nafta, benzina, kerosenul, motorina sau 

păcura, motorina ușoară și uleiul lubrifiant; și 

 

(ii) distilare sub vid: distilarea la o presiune sub nivelul presiunii atmosferice, dar nu atât de 

mică încât să fie calificată drept distilare moleculară; distilarea sub vid este utilizată 

pentru distilarea materialelor cu punct de fierbere ridicat și sensibile la căldură, cum ar 

fi distilați grei din uleiuri din petrol pentru producerea motorinei ușoare sau grele sub 

vid și a reziduului sub vid; 
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(e) „separare de izomeri” înseamnă izolarea sau separarea izomerilor dintr-un amestec de 

izomeri; 

 

(f) „malaxare și amestecare” înseamnă malaxarea sau amestecarea deliberată și controlată în mod 

proporțional a materialelor (inclusiv dispersia), altfel decât prin adăugarea unor diluanți, 

realizată exclusiv pentru a respecta specificații prestabilite, care duce la fabricarea unui 

produs având caracteristici fizice sau chimice relevante pentru scopurile sau utilizările 

produsului și diferite de cele ale materialelor de intrare; 

 

(g) „producția de materiale standard” (inclusiv de soluții standard) înseamnă producția unui 

preparat adecvat pentru utilizări în scop de analiză, de calibrare sau de corelare cu grade de 

puritate sau proporții precise certificate de către producător; și 

 

(h) „purificare” înseamnă un proces care are ca rezultat eliminarea a cel puțin 80 la sută din 

conținutul de impurități existente. 

 

 

Nota 6 

 

Definițiile termenilor utilizați în secțiunea XI din anexa 3-B 

 

În sensul regulilor de origine specifice produsului: 

 

(a) „fibre sintetice sau artificiale discontinue” înseamnă cablurile de filamente, fibrele 

discontinue sau deșeurile de fibre sintetice sau artificiale discontinue de la pozițiile 55.01-

55.07; 
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(b) „fibre naturale” înseamnă alte fibre decât fibrele artificiale sau sintetice. Utilizarea lor este 

limitată la etapele anterioare filării, inclusiv la deșeuri și, cu excepția cazului în care se 

precizează altfel, include fibrele care au fost cardate, pieptănate sau prelucrate în alt mod, dar 

care nu au fost filate; „fibrele naturale” includ părul de cal de la poziția 05.11, mătasea de la 

pozițiile 50.02 și 50.03, precum și lâna, părul fin sau grosier de animale de la pozițiile 51.01-

51.05, fibrele de bumbac de la pozițiile 52.01-52.03 și alte fibre vegetale de la pozițiile 53.01-

53.05; 

 

(c) „imprimare” înseamnă o tehnică prin care o funcție evaluată în mod obiectiv, cum ar fi 

culoarea, desenul sau performanța tehnică, este dată unui substrat textil cu caracter permanent, 

utilizând tehnici de imprimare serigrafică, cu valțuri, digitală sau prin transfer; și 

 

(d) „imprimare (ca operațiune independentă)” înseamnă o tehnică prin care o funcție evaluată în 

mod obiectiv, cum ar fi culoarea, desenul sau performanța tehnică, este dată unui substrat 

textil cu caracter permanent, utilizând tehnici de imprimare serigrafică, cu valțuri, digitală sau 

prin transfer, combinate cu cel puțin două operațiuni de pregătire sau de finisare (cum sunt 

spălarea, albirea, mercerizarea, termofixarea, scămoșarea, calandrarea, tratarea anticontracție, 

finisarea permanentă, decatarea, impregnarea, remaierea și curățarea de noduri, tunderea, 

pârlirea, uscarea în uscător cu aer fierbinte, uscarea pe rame de uscare-termofixare, 

măcinarea, expunerea la abur, contracția și decatarea umedă), cu condiția ca valoarea tuturor 

materialelor neoriginare utilizate să nu depășească 50 la sută din prețul EXW sau 45 la sută 

din prețul FOB al produsului. 
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Nota 7 

 

Toleranțe aplicabile produselor care conțin două sau mai multe materiale textile de bază 

 

1. În sensul prezentei note, materiale textile de bază sunt următoarele: 

 

(a) mătasea; 

 

(b) lâna; 

 

(c) părul grosier de animale; 

 

(d) părul fin de animale; 

 

(e) părul de cal; 

 

(f) bumbacul; 

 

(g) materialele folosite la fabricarea hârtiei și hârtia; 

 

(h) inul; 

 

(i) cânepa; 

 

(j) iuta și alte fibre textile liberiene; 

 

(k) sisalul și alte fibre textile din genul „Agave”; 
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(l) nuca de cocos, abaca, ramia și alte fibre textile vegetale; 

 

(m) filamentele sintetice; 

 

(n) filamentele artificiale; 

 

(o) filamentele conductoare electrice; 

 

(p) fibrele sintetice discontinue de polipropilenă; 

 

(q) fibrele sintetice discontinue de poliester; 

 

(r) fibrele sintetice discontinue de poliamidă; 

 

(s) fibrele sintetice discontinue de poliacrilonitril; 

 

(t) fibrele sintetice discontinue de poliimidă; 

 

(u) fibrele sintetice discontinue de politetrafluoretilenă; 

 

(v) fibrele sintetice discontinue de polisulfură de fenilen; 
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(w) fibrele sintetice discontinue de policlorură de vinil; 

 

(x) alte fibre sintetice discontinue; 

 

(y) fibrele sintetice sau artificiale discontinue de viscoză; 

 

(z) alte fibre artificiale discontinue; 

 

(aa) firele din poliuretan segmentate cu segmente flexibile de polieter, izolate sau nu; 

 

(bb) firele din poliuretan segmentate cu segmente flexibile de poliester, izolate sau nu; 

 

(cc) produsele de la poziția 56.05 (fire metalizate) formate dintr-o bandă compusă dintr-un 

miez de folie de aluminiu sau dintr-un miez de peliculă de plastic îmbrăcată sau nu cu 

pulbere de aluminiu, cu o lățime de maximum 5 mm, intercalată cu ajutorul unui adeziv 

transparent sau colorat între două straturi de peliculă de plastic; 

 

(dd) alte produse de la poziția 56.05; 

 

(ee) fibrele de sticlă; și 

 

(ff) fibrele metalice. 
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2. Atunci când se face trimitere la prezenta notă în anexa 3-B, cerințele prevăzute în coloana 2 

nu se aplică, ca toleranță, materialelor textile de bază neoriginare care sunt utilizate la 

fabricarea unui produs, cu condiția ca: 

 

(a) produsul să conțină două sau mai multe materiale textile de bază; și 

 

(b) greutatea materialelor textile de bază neoriginare, luate împreună, să nu depășească 10 

la sută din greutatea totală a tuturor materialelor textile de bază utilizate. 

 

De exemplu: 

 

O țesătură din lână de la poziția 51.12 conține fire de lână de la poziția 51.07 și fire de fibre 

sintetice discontinue de la poziția 55.09 și alte materiale decât materialele textile de bază; pot 

fi utilizate fire de lână neoriginare care nu îndeplinesc cerința din anexa 3-B sau fire sintetice 

neoriginare care nu îndeplinesc cerința din anexa 3-B sau o combinație a acestora, cu condiția 

ca greutatea lor totală să nu depășească 10 la sută din greutatea tuturor materialelor textile de 

bază. 

 

3. În pofida dispozițiilor notei 7.2 litera (b), pentru produsele care conțin „fire din poliuretan 

segmentate cu segmente flexibile de polieter, izolate sau nu”, toleranța maximă este de 20 la 

sută. Cu toate acestea, procentul celorlalte materiale textile de bază neoriginare nu trebuie să 

depășească 10 la sută. 
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4. În pofida dispozițiilor notei 7.2 litera (b), pentru produsele care conțin „o bandă compusă 

dintr-un miez de folie de aluminiu sau dintr-un miez de peliculă de plastic îmbrăcată sau nu 

cu pulbere de aluminiu, cu o lățime de maximum 5 mm, intercalată cu ajutorul unui adeziv 

transparent sau colorat între două straturi de peliculă de plastic”, toleranța maximă este de 30 

la sută. Cu toate acestea, procentul celorlalte materiale textile de bază neoriginare nu trebuie 

să depășească 10 la sută. 

 

5. În cazul unui produs de la pozițiile 51.06-51.10 și de la pozițiile 52.04-52.07, pot fi utilizate 

fibre sintetice sau artificiale neoriginare în procesul de filare a fibrelor naturale, cu condiția ca 

greutatea lor totală să nu depășească 40 la sută din greutatea produsului. 

 

 

Nota 8 

 

Alte toleranțe aplicabile anumitor produse textile 

 

1. Atunci când se face trimitere la prezenta notă în anexa 3-B, pot fi utilizate materiale textile 

neoriginare (cu excepția dublurilor și a căptușelilor) care nu respectă cerințele stabilite în 

coloana 2 din anexă pentru un produs confecționat, cu condiția să fie clasificate la o poziție 

diferită de cea la care este clasificat produsul, iar valoarea lor să nu depășească 8 la sută din 

prețul EXW sau FOB al produsului. 
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2. Materialele neoriginare care nu sunt clasificate în capitolele 50-63 pot fi utilizate fără restricții 

la fabricarea produselor textile clasificate în capitolele 61-63, indiferent dacă conțin sau nu 

materiale textile. 

 

De exemplu: 

 

În cazul în care o cerință din anexa 3-B prevede că trebuie folosite fire pentru un anumit 

articol din material textil (de exemplu o pereche de pantaloni), acest lucru nu interzice 

utilizarea articolelor neoriginare din metal (precum nasturii), deoarece articolele din metal nu 

sunt clasificate în capitolele 50-63. Din aceleași motive, acest lucru nu interzice utilizarea 

fermoarelor neoriginare, chiar dacă acestea conțin în mod normal materiale textile. 

 

3. Atunci când o cerință din anexa 3-B prevede o valoare maximă a materialelor neoriginare, 

valoarea materialelor neoriginare care nu sunt clasificate în capitolele 50-63 trebuie luată în 

considerare la calcularea valorii materialelor neoriginare. 
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ANEXA 3-B 

 

 

REGULILE DE ORIGINE SPECIFICE PRODUSULUI 

 

Coloana 1 

Clasificarea în 

Sistemul armonizat 

(2017), inclusiv 

descrierea specifică 

Coloana 2 

Regula de origine specifică produsului 

SECȚIUNEA I ANIMALE VII; PRODUSE DE ORIGINE ANIMALĂ 

Capitolul 1 Animale vii 

01.01-01.06 Toate animalele de la capitolul 1 sunt obținute în întregime. 

Capitolul 2 Carne și organe comestibile 

02.01-02.10 Fabricare în cadrul căreia toate materialele de la capitolele 1 și 2 utilizate 

sunt obținute în întregime. 

Capitolul 3 Pești și crustacee, moluște și alte nevertebrate acvatice 

- Toni roșii de 

Atlantic (Thunnus 

thynnus): 

Tot tonul roșu de Atlantic (Thunnus thynnus) este obținut în întregime; sau 

fabricare în care tonul roșu de Atlantic (Thunnus thynnus) este supus 

operațiunilor de plasare în cuști în ferme și, ulterior, de hrănire și 

îngrășare/creștere pentru o perioadă minimă de 3 luni pe teritoriul unei 

părți. Durata perioadei de îngrășare sau creștere se stabilește în funcție de 

data operațiunii de plasare în cuști și de data recoltării înregistrate în 

documentul electronic de captură a tonului roșu (eBCD) al Comisiei 

Internaționale pentru Conservarea Tonului din Oceanul Atlantic (ICCAT). 



 

 

&amp;/ro 20 

Coloana 1 

Clasificarea în 

Sistemul armonizat 

(2017), inclusiv 

descrierea specifică 

Coloana 2 

Regula de origine specifică produsului 

- Altele: Toți peștii și toate crustaceele, moluștele și alte nevertebrate acvatice sunt 

obținute în întregime. 

Capitolul 4 Lapte și produse lactate; ouă de păsări; miere naturală; produse comestibile 

de origine animală, nedenumite și necuprinse în altă parte 

04.01-04.10 Fabricare în cadrul căreia toate materialele de la capitolul 4 utilizate sunt 

obținute în întregime. 

Capitolul 5 Alte produse de origine animală, nedenumite și necuprinse în altă parte 

05.01-05.11 CTH 

SECȚIUNEA II PRODUSE ALE REGNULUI VEGETAL 

Capitolul 6 Plante vii și produse de floricultură 

06.01-06.04 Fabricare în cadrul căreia toate materialele de la capitolul 6 utilizate sunt 

obținute în întregime. 

Capitolul 7 Legume, plante, rădăcini și tuberculi, alimentare 

07.01-07.14 Fabricare în cadrul căreia toate materialele de la capitolul 7 utilizate sunt 

obținute în întregime. 

Capitolul 8 Fructe comestibile; coji de citrice sau de pepeni 

08.01-08.14 Fabricare în cadrul căreia toate materialele de la capitolul 8 utilizate sunt 

obținute în întregime. 

Capitolul 9 Cafea, ceai, maté și mirodenii 

09.01 CTSH; sau 

amestecare 



 

 

&amp;/ro 21 

Coloana 1 

Clasificarea în 

Sistemul armonizat 

(2017), inclusiv 

descrierea specifică 

Coloana 2 

Regula de origine specifică produsului 

0902.10-0902.20 Fabricare în cadrul căreia toate materialele de la subpozițiile 0902.10 și 

0902.20 utilizate sunt obținute în întregime. 

0902.30-0903.00 CTSH; sau 

amestecare 

09.04-09.10 CTSH; sau 

amestecare, sfărâmare sau măcinare. 

Capitolul 10 Cereale 

10.01-10.08 Fabricare în cadrul căreia toate materialele de la capitolul 10 utilizate sunt 

obținute în întregime. 

Capitolul 11 Produse ale industriei morăritului; malț; amidon și fecule; inulină; gluten de 

grâu 

11.01-11.09 Fabricare în cadrul căreia toate materialele de la capitolele 10 și 11, de la 

pozițiile 07.01, 07.13, 07.14 și 23.03, de la subpoziția 0710.10 și cartofii 

deshidratați de la subpoziția 0712.90 sunt obținuți în întregime. 

Capitolul 12 Semințe și fructe oleaginoase; semințe și fructe diverse; plante industriale 

sau medicinale; paie și furaje 

12.01 CTH 

12.02-12.14 CTH, cu excepția poziției 12.01. 

Capitolul 13 Gume, rășini și alte seve și extracte vegetale 

1301.20-1302.19 CTH 

1302.20 CTSH; cu toate acestea, pot fi utilizate substanțe pectice neoriginare. 

1302.31 CTH 
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Coloana 1 

Clasificarea în 

Sistemul armonizat 

(2017), inclusiv 

descrierea specifică 

Coloana 2 

Regula de origine specifică produsului 

1302.32 CTSH; cu toate acestea, se pot utiliza mucilagii și agenți de mărire a 

viscozității neoriginari derivați din roșcove. 

1302.39 CTH 

Capitolul 14 Materiale pentru împletit și alte produse de origine vegetală, nedenumite și 

necuprinse în altă parte 

14.01-14.04 Fabricare în cadrul căreia toate materialele de la capitolul 14 utilizate sunt 

obținute în întregime. 

SECȚIUNEA III GRĂSIMI ȘI ULEIURI DE ORIGINE ANIMALĂ SAU VEGETALĂ; 

PRODUSE ALE DISOCIERII ACESTORA; GRĂSIMI ALIMENTARE 

PRELUCRATE; CEARĂ DE ORIGINE ANIMALĂ SAU VEGETALĂ 

Capitolul 15 Grăsimi și uleiuri de origine animală sau vegetală; produse ale disocierii 

acestora; grăsimi alimentare prelucrate; ceară de origine animală sau 

vegetală 

15.01-15.06 CTH 

15.07 Fabricare în cadrul căreia toate materialele de la pozițiile 12.01 și 15.07 

utilizate sunt obținute în întregime. 

15.08 CTH 

15.09-15.10 Fabricare în cadrul căreia toate materialele vegetale utilizate sunt obținute 

în întregime. 

15.11-15.13 CTH 

15.14  

- Uleiuri de rapiță sau 

de rapiță sălbatică și 

Fabricare în cadrul căreia toate materialele de la pozițiile 12.05 și 15.14 

utilizate sunt obținute în întregime. 
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Coloana 1 

Clasificarea în 

Sistemul armonizat 

(2017), inclusiv 

descrierea specifică 

Coloana 2 

Regula de origine specifică produsului 

fracțiunile acestora: 

- Ulei de muștar și 

fracțiunile acestuia: 

CTH 
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Coloana 1 

Clasificarea în 

Sistemul armonizat 

(2017), inclusiv 

descrierea specifică 

Coloana 2 

Regula de origine specifică produsului 

15.15  

- Ulei de tărâțe de 

orez și fracțiunile 

acestuia: 

Fabricare în cadrul căreia toate materialele de la pozițiile 10.06 și 15.15 

utilizate sunt obținute în întregime. 

- Altele: CTH 

1516.10-1517.10 CTH 

1517.90  

- Uleiuri vegetale 

amestecate 

neprelucrate ulterior: 

CC 

- Altele: CTH 

15.18-15.22 CTH 

SECȚIUNEA IV PRODUSE ALE INDUSTRIEI ALIMENTARE; BĂUTURI, LICHIDE 

ALCOOLICE ȘI OȚET; TUTUN ȘI ÎNLOCUITORI DE TUTUN 

PRELUCRAȚI 

Capitolul 16 Preparate din carne, din pește sau din crustacee, din moluște sau din alte 

nevertebrate acvatice 

16.01-16.02 Fabricare în cadrul căreia toate materialele de la capitolele 2, 3 și 16 și de la 

poziția 10.06 utilizate sunt obținute în întregime. 

16.03 Fabricare în cadrul căreia toate materialele de la capitolele 2, 3 și 16 

utilizate sunt obținute în întregime. 

16.04-16.05 Fabricare în cadrul căreia toate materialele de la capitolele 2, 3 și 16 și de la 

poziția 10.06 utilizate sunt obținute în întregime. 
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Coloana 1 

Clasificarea în 

Sistemul armonizat 

(2017), inclusiv 

descrierea specifică 

Coloana 2 

Regula de origine specifică produsului 

Capitolul 17 Zaharuri și produse zaharoase 

17.01 CTH 

17.02 CTH, cu condiția ca: 

- greutatea materialelor neoriginare de la poziția 04.04 utilizate să nu 

depășească 10% din greutatea produsului; 

- greutatea totală a materialelor neoriginare de la pozițiile 11.01-11.08 

utilizate să nu depășească 10% din greutatea produsului; și 

- greutatea totală a materialelor neoriginare de la pozițiile 17.01 și 17.03 

utilizate să nu depășească 20% din greutatea produsului. 

17.03 CTH 

17.04 CTH, cu condiția ca greutatea totală a materialelor neoriginare de la 

pozițiile 17.01 și 17.02 utilizate să nu depășească 40% din greutatea 

produsului. 

Capitolul 18 Cacao și preparate din cacao 

18.01-18.05 CTH 

18.06 CTH, cu condiția ca: 

- greutatea totală a materialelor neoriginare de la capitolul 4 și de la poziția 

19.01 utilizate să nu depășească 10% din greutatea produsului; și 

- greutatea totală a materialelor neoriginare de la pozițiile 17.01 și 17.02 

utilizate să nu depășească 30% din greutatea produsului. 



 

 

&amp;/ro 26 

Coloana 1 

Clasificarea în 

Sistemul armonizat 

(2017), inclusiv 

descrierea specifică 

Coloana 2 

Regula de origine specifică produsului 

Capitolul 19 Preparate pe bază de cereale, de făină, de amidon, de fecule sau de lapte; 

produse de patiserie 

19.01 CC, cu condiția ca: 

- greutatea materialelor neoriginare de la capitolul 4 utilizate să nu 

depășească 10% din greutatea produsului; 

- greutatea totală a materialelor neoriginare de la pozițiile 10.01, 10.03, 

10.06, 11.01-11.08 utilizate să nu depășească 10% din greutatea 

produsului; și 

- greutatea totală a materialelor neoriginare de la pozițiile 17.01 și 17.02 

utilizate să nu depășească 20 % din greutatea produsului. 

19.02 CC, cu condiția ca: 

- greutatea totală a materialelor neoriginare de la capitolele 2, 3 și 16 

utilizate să nu depășească 10% din greutatea produsului; 

- greutatea materialelor neoriginare de la poziția 10.01 utilizate să nu 

depășească 90% din greutatea produsului; și 

- greutatea totală a materialelor neoriginare de la pozițiile 10.06, 11.01-

11.08 utilizate să nu depășească 10% din greutatea produsului. 

19.03 CC, cu condiția ca greutatea totală a materialelor neoriginare de la pozițiile 

10.06 și 11.01-11.08 utilizate să nu depășească 10% din greutatea 

produsului. 
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Coloana 1 

Clasificarea în 

Sistemul armonizat 

(2017), inclusiv 

descrierea specifică 

Coloana 2 

Regula de origine specifică produsului 

19.04 CC, cu condiția ca: 

- greutatea materialelor neoriginare de la capitolul 4 utilizate să nu 

depășească 10% din greutatea produsului; 

- greutatea totală a materialelor neoriginare de la pozițiile 10.01, 10.03, 

10.06 și 11.01-11.08 utilizate să nu depășească 10% din greutatea 

produsului; și 

- greutatea totală a materialelor neoriginare de la pozițiile 17.01 și 17.02 

utilizate să nu depășească 30% din greutatea produsului. 

19.05 CTH, cu condiția ca: 

- greutatea materialelor neoriginare de la capitolul 4 utilizate să nu 

depășească 10% din greutatea produsului; 

- greutatea totală a materialelor neoriginare de la pozițiile 10.03, 10.06, 

11.01-11.08 utilizate să nu depășească 10% din greutatea produsului; și 

- greutatea totală a materialelor neoriginare de la pozițiile 17.01 și 17.02 

utilizate să nu depășească 30% din greutatea produsului. 

Capitolul 20 Preparate din legume, din fructe sau din alte părți de plante 

20.01 CC 

20.02-20.03 Fabricare în cadrul căreia toate materialele de la capitolul 7 utilizate sunt 

obținute în întregime. 

20.04-20.08 CTH, cu condiția ca fasolea (Vigna spp., Phaseolus spp.), mazărea (Pisum 

sativum), ananasul, portocalele, cartofii și sparanghelul utilizate să fie 

obținute în întregime. 
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Coloana 1 

Clasificarea în 

Sistemul armonizat 

(2017), inclusiv 

descrierea specifică 

Coloana 2 

Regula de origine specifică produsului 

20.09 CTH, cu condiția ca ananasul, portocalele, tomatele, merele și strugurii 

utilizați să fie obținuți în întregime. 

Capitolul 21 Preparate alimentare diverse 

21.01 CC, cu condiția ca: 

- greutatea totală a materialelor neoriginare de la capitolul 4 și de la poziția 

19.01 utilizate să nu depășească 10% din greutatea produsului; 

- greutatea materialelor neoriginare de la poziția 10.03 utilizate să nu 

depășească 10% din greutatea produsului; și 

- greutatea totală a materialelor neoriginare de la pozițiile 17.01 și 17.02 

utilizate să nu depășească 40% din greutatea produsului. 

2102.10-2103.10 CTH 

2103.20 CC, cu excepția pozițiilor 07.02 și 20.02. 

2103.30 CTSH; cu toate acestea, poate fi utilizată făină de muștar neoriginară. 

2103.90 CTSH 

21.04 CTH 

21.05 CTH, cu condiția ca: 

- greutatea totală a materialelor neoriginare de la capitolul 4 și de la poziția 

19.01 utilizate să nu depășească 10% din greutatea produsului; și 

- greutatea totală a materialelor neoriginare de la pozițiile 17.01 și 17.02 

utilizate să nu depășească 20% din greutatea produsului. 
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Coloana 1 

Clasificarea în 

Sistemul armonizat 

(2017), inclusiv 

descrierea specifică 

Coloana 2 

Regula de origine specifică produsului 

21.06 CTH, cu condiția ca: 

- materialele din Konnyaku de la subpoziția 1212.99 utilizate să fie obținute 

în întregime; 

- greutatea totală a materialelor neoriginare de la capitolul 4 și de la poziția 

19.01 utilizate să nu depășească 10% din greutatea produsului; 

- greutatea materialelor neoriginare de la poziția 10.01 utilizate să nu 

depășească 30% din greutatea produsului; 

- greutatea materialelor neoriginare de la poziția 10.03 utilizate să nu 

depășească 10% din greutatea produsului; 

- greutatea materialelor neoriginare de la poziția 10.06 utilizate să nu 

depășească 10% din greutatea produsului; și 

- greutatea totală a materialelor neoriginare de la pozițiile 17.01 și 17.02 

utilizate să nu depășească 30% din greutatea produsului. 

Capitolul 22 Băuturi, lichide alcoolice și oțet 

22.01 CTH 

22.02 CTH, cu condiția ca: 

- greutatea totală a materialelor neoriginare de la capitolul 4 și de la poziția 

19.01 utilizate să nu depășească 10% din greutatea produsului; și 

- greutatea totală a materialelor neoriginare de la pozițiile 17.01 și 17.02 

utilizate să nu depășească 40% din greutatea produsului. 
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Coloana 1 

Clasificarea în 

Sistemul armonizat 

(2017), inclusiv 

descrierea specifică 

Coloana 2 

Regula de origine specifică produsului 

22.03-22.08 CTH, cu excepția pozițiilor 22.07 și 22.08, cu condiția ca: 

- toate materialele de la subpozițiile 0806.10, 2009.61 și 2009.69 utilizate 

să fie obținute în întregime; 

- greutatea materialelor neoriginare de la capitolul 4 utilizate să nu 

depășească 40% din greutatea produsului; și 

- greutatea totală a materialelor neoriginare de la pozițiile 17.01 și 17.02 

utilizate să nu depășească 40% din greutatea produsului. 

22.09 CTH, cu excepția pozițiilor 22.07 și 22.08, cu condiția ca toate materialele 

de la poziția 10.06 și de la subpozițiile 0806.10, 2009.61 și 2009.69 

utilizate să fie obținute în întregime. 

Capitolul 23 Reziduuri și deșeuri ale industriei alimentare; alimente preparate pentru 

animale 

23.01 CTH 

23.02-23.03 CTH, cu condiția ca greutatea materialelor neoriginare de la capitolul 10 

utilizate să nu depășească 20% din greutatea produsului. 

23.04-23.08 CTH 
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Coloana 1 

Clasificarea în 

Sistemul armonizat 

(2017), inclusiv 

descrierea specifică 

Coloana 2 

Regula de origine specifică produsului 

23.09 CTH, cu condiția ca: 

- toate materialele de la capitolele 2 și 3 utilizate să fie obținute în 

întregime; 

- greutatea totală a materialelor neoriginare de la capitolul 4 și de la poziția 

19.01 utilizate să nu depășească 10% din greutatea produsului; 

- greutatea totală a materialelor neoriginare de la capitolele 10 și 11 și de la 

pozițiile 23.02 și 23.03 utilizate să nu depășească 10% din greutatea 

produsului; și 

- greutatea totală a materialelor neoriginare de la pozițiile 17.01 și 17.02 

utilizate să nu depășească 30% din greutatea produsului. 

Capitolul 24 Tutun și înlocuitori de tutun prelucrați 

24.01 CC 

2402.10 CTH, cu condiția ca greutatea materialelor neoriginare de la capitolul 24 

utilizate să nu depășească 30% din greutatea produsului. 

2402.20-2403.99 CTH; 

MaxNOM 35 % (EXW); sau 

RVC 70 % (FOB). 

SECȚIUNEA V PRODUSE MINERALE 

Notă de secțiune: Pentru definițiile regulilor de prelucrare orizontale din 

prezenta secțiune, a se vedea nota 5 din anexa 3-A. 

Capitolul 25 Sare; sulf; pământuri și pietre; ipsos, var și ciment 

25.01 CTH 
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Coloana 1 

Clasificarea în 

Sistemul armonizat 

(2017), inclusiv 

descrierea specifică 

Coloana 2 

Regula de origine specifică produsului 

25.02-25.30 CTH; 

MaxNOM 70 % (EXW); sau 

RVC 35 % (FOB).  

Capitolul 26 Minereuri, zgură și cenușă 

26.01-26.21 CTH 

Capitolul 27 Combustibili minerali, uleiuri minerale și produse rezultate din distilarea 

acestora; materiale bituminoase; ceară minerală 

27.01-27.09 CTH; 

Are loc o reacție chimică sau o malaxare și amestecare; 

MaxNOM 50 % (EXW); sau 

RVC 55 % (FOB). 

27.10 CTH, cu excepția biomotorinei de la subpozițiile 3824.99 și 3826.00; sau 

Are loc o distilare sau o reacție chimică, cu condiția ca biomotorina 

(inclusiv uleiul vegetal hidrotratat) de la poziția 27.10 și de la subpozițiile 

3824.99 și 3826.00 utilizată să fie obținută prin esterificare, 

transesterificare sau hidrotratare. 

27.11 CTSH; sau 

Are loc o reacție chimică. 

27.12-27.15 CTH; 

Are loc o reacție chimică sau o malaxare și amestecare; 

MaxNOM 50 % (EXW); sau 

RVC 55 % (FOB). 
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Coloana 1 

Clasificarea în 

Sistemul armonizat 

(2017), inclusiv 

descrierea specifică 

Coloana 2 

Regula de origine specifică produsului 

SECȚIUNEA VI PRODUSE ALE INDUSTRIEI CHIMICE SAU ALE INDUSTRIILOR 

CONEXE 

Notă de secțiune: Pentru definițiile regulilor de prelucrare orizontale din 

prezenta secțiune, a se vedea nota 5 din anexa 3-A. 

Capitolul 28 Produse chimice anorganice; compuși anorganici sau organici ai metalelor 

prețioase, ai elementelor radioactive, ai metalelor de pământuri rare sau ai 

izotopilor 

28.01-28.53 CTSH; 

Are loc o reacție chimică, o purificare, o fabricare de materiale standard sau 

o separare de izomeri; 

MaxNOM 50 % (EXW); sau 

RVC 55 % (FOB). 

Capitolul 29 Produse chimice organice 

2901.10-2905.42 CTSH; 

Are loc o reacție chimică, o purificare, o modificare a dimensiunii 

particulelor, o fabricare de materiale standard, o separare de izomeri sau o 

prelucrare biotehnologică; 

MaxNOM 50 % (EXW); sau 

RVC 55 % (FOB). 

2905.43-2905.44 CTH, cu excepția poziției 17.02 și a subpoziției 3824.60. 
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Clasificarea în 

Sistemul armonizat 

(2017), inclusiv 

descrierea specifică 

Coloana 2 

Regula de origine specifică produsului 

2905.45 CTH; cu toate acestea, pot fi utilizate materiale neoriginare de la subpoziția 

2905.45, cu condiția ca valoarea lor totală să nu depășească 20% din prețul 

EXW sau 15% din prețul FOB al produsului; 

MaxNOM 50 % (EXW); sau 

RVC 55 % (FOB). 

2905.49-2905.59 CTSH; 

Are loc o reacție chimică, o purificare, o modificare a dimensiunii 

particulelor, o fabricare de materiale standard, o separare de izomeri sau o 

prelucrare biotehnologică; 

MaxNOM 50 % (EXW); sau 

RVC 55 % (FOB).  

2906.11 CTSH 

2906.12-2918.13 CTSH; 

Are loc o reacție chimică, o purificare, o modificare a dimensiunii 

particulelor, o fabricare de materiale standard, o separare de izomeri sau o 

prelucrare biotehnologică; 

MaxNOM 50 % (EXW); sau 

RVC 55 % (FOB). 

2918.14-2918.15 CTSH 
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Clasificarea în 

Sistemul armonizat 

(2017), inclusiv 

descrierea specifică 

Coloana 2 

Regula de origine specifică produsului 

2918.16-2922.41 CTSH; 

Are loc o reacție chimică, o purificare, o modificare a dimensiunii 

particulelor, o fabricare de materiale standard, o separare de izomeri sau o 

prelucrare biotehnologică; 

MaxNOM 50 % (EXW); sau 

RVC 55 % (FOB). 

2922.42 CTSH 

2922.43-2923.10 CTSH; 

Are loc o reacție chimică, o purificare, o modificare a dimensiunii 

particulelor, o fabricare de materiale standard, o separare de izomeri sau o 

prelucrare biotehnologică; 

MaxNOM 50 % (EXW); sau 

RVC 55 % (FOB). 

2923.20 CTSH; 

MaxNOM 50 % (EXW); sau 

RVC 55 % (FOB). 

2923.30-2924.24 CTSH; 

Are loc o reacție chimică, o purificare, o modificare a dimensiunii 

particulelor, o fabricare de materiale standard, o separare de izomeri sau o 

prelucrare biotehnologică; 

MaxNOM 50 % (EXW); sau 

RVC 55 % (FOB). 
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descrierea specifică 

Coloana 2 

Regula de origine specifică produsului 

2924.25-2924.29 CTSH; 

MaxNOM 50 % (EXW); sau 

RVC 55 % (FOB). 

2925.11-2938.10 CTSH; 

Are loc o reacție chimică, o purificare, o modificare a dimensiunii 

particulelor, o fabricare de materiale standard, o separare de izomeri sau o 

prelucrare biotehnologică; 

MaxNOM 50 % (EXW); sau 

RVC 55 % (FOB). 

2938.90 CTSH; 

MaxNOM 50 % (EXW); sau 

RVC 55 % (FOB). 

29.39 CTSH; 

Are loc o reacție chimică, o purificare, o modificare a dimensiunii 

particulelor, o fabricare de materiale standard, o separare de izomeri sau o 

prelucrare biotehnologică; 

MaxNOM 50 % (EXW); sau 

RVC 55 % (FOB). 

29.40 CTSH 

29.41-29.42 CTSH; 

Are loc o reacție chimică, o purificare, o modificare a dimensiunii 

particulelor, o fabricare de materiale standard, o separare de izomeri sau o 
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Coloana 2 
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prelucrare biotehnologică; 

MaxNOM 50 % (EXW); sau 

RVC 55 % (FOB). 
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Capitolul 30 Produse farmaceutice 

30.01-30.06 CTSH; 

Are loc o reacție chimică, o purificare, o malaxare și amestecare, o 

fabricare de materiale standard, o modificare a dimensiunii particulelor, o 

separare de izomeri sau o prelucrare biotehnologică; 

MaxNOM 50 % (EXW); sau 

RVC 55 % (FOB). 

Capitolul 31 Îngrășăminte 

31.01-31.04 CTH; 

MaxNOM 50 % (EXW); sau 

RVC 55 % (FOB). 

31.05  

- Nitrat de sodiu 

- Cianamidă de 

calciu 

- Sulfat de potasiu 

- Sulfat de magneziu 

și de potasiu 

CTH; 

MaxNOM 50 % (EXW); sau 

RVC 55 % (FOB). 

- Altele CTH și MaxNOM 50 % (EXW); sau CTH și RVC 55 % (FOB); cu toate 

acestea, pot fi utilizate materiale neoriginare de la poziția 31.05, cu condiția 

ca valoarea lor totală să nu depășească 20% din prețul EXW sau 15% din 

prețul FOB al produsului; 

MaxNOM 40 % (EXW); sau 



 

 

&amp;/ro 39 

Coloana 1 

Clasificarea în 

Sistemul armonizat 

(2017), inclusiv 

descrierea specifică 

Coloana 2 

Regula de origine specifică produsului 

RVC 65 % (FOB). 



 

 

&amp;/ro 40 

Coloana 1 

Clasificarea în 

Sistemul armonizat 

(2017), inclusiv 

descrierea specifică 

Coloana 2 

Regula de origine specifică produsului 

Capitolul 32 Extracte tanante sau colorante; tanini și derivații lor; pigmenți și alte 

substanțe colorante; vopsele și lacuri; masticuri; cerneluri 

32.01-32.05 CTSH; 

Are loc o reacție chimică, o purificare, o malaxare și amestecare, o 

modificare a dimensiunii particulelor, o fabricare de materiale standard, o 

separare de izomeri sau o prelucrare biotehnologică; 

MaxNOM 50 % (EXW); sau 

RVC 55 % (FOB). 

3206.11-3206.19 CTH; cu toate acestea, pot fi utilizate materiale neoriginare de la poziția 

32.06, cu condiția ca valoarea lor totală să nu depășească 20% din prețul 

EXW sau 15% din prețul FOB al produsului; 

MaxNOM 40 % (EXW); sau 

RVC 65 % (FOB). 

3206.20-3215.90 CTSH; 

Are loc o reacție chimică, o purificare, o malaxare și amestecare, o 

modificare a dimensiunii particulelor, o fabricare de materiale standard, o 

separare de izomeri sau o prelucrare biotehnologică; 

MaxNOM 50 % (EXW); sau 

RVC 55 % (FOB). 

Capitolul 33 Uleiuri esențiale și rezinoide; produse preparate de parfumerie sau de 

toaletă și preparate cosmetice 

3301.12-3302.10  CTH; 

MaxNOM 50 % (EXW); sau 



 

 

&amp;/ro 41 

Coloana 1 

Clasificarea în 

Sistemul armonizat 

(2017), inclusiv 

descrierea specifică 

Coloana 2 

Regula de origine specifică produsului 

RVC 55 % (FOB). 



 

 

&amp;/ro 42 

Coloana 1 

Clasificarea în 

Sistemul armonizat 

(2017), inclusiv 

descrierea specifică 

Coloana 2 

Regula de origine specifică produsului 

3302.90-3303.00 CTSH; 

Are loc o reacție chimică, o purificare, o malaxare și amestecare, o 

fabricare de materiale standard, o separare de izomeri sau o prelucrare 

biotehnologică; 

MaxNOM 50 % (EXW); sau 

RVC 55 % (FOB). 

33.04 CTSH; 

Are loc o reacție chimică, o purificare, o malaxare și amestecare, o 

modificare a dimensiunii particulelor, o fabricare de materiale standard, o 

separare de izomeri sau o prelucrare biotehnologică; 

MaxNOM 50 % (EXW); sau 

RVC 55 % (FOB). 

33.05-33.07 CTSH; 

Are loc o reacție chimică, o purificare, o fabricare de materiale standard, o 

separare de izomeri sau o prelucrare biotehnologică; 

MaxNOM 50 % (EXW); sau 

RVC 55 % (FOB). 

Capitolul 34 Săpunuri, agenți de suprafață organici, preparate pentru spălat, preparate 

lubrifiante, ceară artificială, ceară preparată, produse pentru întreținere, 

lumânări și articole similare, paste pentru modelare, ceară dentară și 

preparate dentare pe bază de ipsos 



 

 

&amp;/ro 43 

Coloana 1 

Clasificarea în 

Sistemul armonizat 

(2017), inclusiv 

descrierea specifică 

Coloana 2 

Regula de origine specifică produsului 

34.01-34.07 CTSH; 

Are loc o reacție chimică, o purificare, o fabricare de materiale standard sau 

o separare de izomeri; 

MaxNOM 50 % (EXW); sau 

RVC 55 % (FOB). 

Capitolul 35 Substanțe albuminoide; produse pe bază de amidon sau de fecule 

modificate; cleiuri; enzime 

35.01 CTH 

3502.11 - 3502.19 CTH, cu excepția pozițiilor 04.07 și 04.08. 

3502.20 – 3504.00 CTH 

35.05 CC, cu excepția poziției 11.08. 

35.06-35.07 CTSH; 

Are loc o reacție chimică, o purificare, o fabricare de materiale standard, o 

separare de izomeri sau o prelucrare biotehnologică; 

MaxNOM 50 % (EXW); sau 

RVC 55 % (FOB). 

Capitolul 36 Pulberi și explozivi; articole de pirotehnie; chibrituri; aliaje piroforice; 

materiale inflamabile 

36.01-36.06 CTSH; 

Are loc o reacție chimică, o fabricare de materiale standard sau o separare 

de izomeri; 

MaxNOM 50 % (EXW); sau 



 

 

&amp;/ro 44 

Coloana 1 

Clasificarea în 

Sistemul armonizat 

(2017), inclusiv 

descrierea specifică 

Coloana 2 

Regula de origine specifică produsului 

RVC 55 % (FOB). 



 

 

&amp;/ro 45 

Coloana 1 

Clasificarea în 

Sistemul armonizat 

(2017), inclusiv 

descrierea specifică 

Coloana 2 

Regula de origine specifică produsului 

Capitolul 37 Produse fotografice sau cinematografice 

37.01-37.07 CTSH; 

Are loc o reacție chimică, o fabricare de materiale standard sau o separare 

de izomeri; 

MaxNOM 50 % (EXW); sau 

RVC 55 % (FOB). 

Capitolul 38 Produse diverse ale industriei chimice 

38.01-38.08 CTSH; 

Are loc o reacție chimică, o purificare, o fabricare de materiale standard, o 

separare de izomeri sau o prelucrare biotehnologică; 

MaxNOM 50 % (EXW); sau 

RVC 55 % (FOB). 

3809.10 CTH, cu excepția pozițiilor 11.08 și 35.05. 

3809.91-3822.00 CTSH; 

Are loc o reacție chimică, o purificare, o fabricare de materiale standard, o 

separare de izomeri sau o prelucrare biotehnologică; 

MaxNOM 50 % (EXW); sau 

RVC 55 % (FOB). 

38.23 CTSH 

3824.10-3824.50 CTSH; 

Are loc o reacție chimică, o purificare, o fabricare de materiale standard, o 

separare de izomeri sau o prelucrare biotehnologică; 



 

 

&amp;/ro 46 

Coloana 1 

Clasificarea în 

Sistemul armonizat 

(2017), inclusiv 

descrierea specifică 

Coloana 2 

Regula de origine specifică produsului 

MaxNOM 50 % (EXW); sau 

RVC 55 % (FOB). 



 

 

&amp;/ro 47 

Coloana 1 

Clasificarea în 

Sistemul armonizat 

(2017), inclusiv 

descrierea specifică 

Coloana 2 

Regula de origine specifică produsului 

3824.60 CTH, cu excepția poziției 17.02 și a subpozițiilor 2905.43 și 2905.44. 

3824.71-3824.91 CTSH; 

Are loc o reacție chimică, o purificare, o fabricare de materiale standard, o 

separare de izomeri sau o prelucrare biotehnologică; 

MaxNOM 50 % (EXW); sau 

RVC 55 % (FOB). 

3824.99  

- Biomotorină Fabricare în cadrul căreia biomotorina se obține prin transesterificare, 

esterificare sau hidrotratare. 

- Altele CTSH; 

Are loc o reacție chimică, o purificare, o fabricare de materiale standard, o 

separare de izomeri sau o prelucrare biotehnologică; 

MaxNOM 50 % (EXW); sau 

RVC 55 % (FOB). 

38.25 CTSH; 

Are loc o reacție chimică, o purificare, o fabricare de materiale standard, o 

separare de izomeri sau o prelucrare biotehnologică; 

MaxNOM 50 % (EXW); sau 

RVC 55 % (FOB). 

38.26 Fabricare în cadrul căreia biomotorina se obține prin transesterificare, 

esterificare sau hidrotratare. 



 

 

&amp;/ro 48 

Coloana 1 

Clasificarea în 

Sistemul armonizat 

(2017), inclusiv 

descrierea specifică 

Coloana 2 

Regula de origine specifică produsului 

SECȚIUNEA VII MATERIALE PLASTICE ȘI ARTICOLE DIN MATERIAL PLASTIC; 

CAUCIUC ȘI ARTICOLE DIN CAUCIUC 

Notă de secțiune: Pentru definițiile regulilor de prelucrare orizontale din 

prezenta secțiune, a se vedea nota 5 din anexa 3-A. 

Capitolul 39 Materiale plastice și articole din material plastic 

39.01-39.03 CTSH; 

Are loc o reacție chimică; 

MaxNOM 50 % (EXW); sau 

RVC 55 % (FOB). 

39.04-39.06 CTSH; 

Are loc o reacție chimică sau o prelucrare biotehnologică; 

MaxNOM 50 % (EXW); sau 

RVC 55 % (FOB). 

39.07-39.08 CTH; 

MaxNOM 50 % (EXW); sau 

RVC 55 % (FOB). 

39.09-39.10 CTSH; 

Are loc o reacție chimică sau o prelucrare biotehnologică; 

MaxNOM 50 % (EXW); sau 

RVC 55 % (FOB). 

39.11 CTSH; 



 

 

&amp;/ro 49 

Coloana 1 

Clasificarea în 

Sistemul armonizat 

(2017), inclusiv 

descrierea specifică 

Coloana 2 

Regula de origine specifică produsului 

Are loc o reacție chimică; 

MaxNOM 50 % (EXW); sau 

RVC 55 % (FOB). 



 

 

&amp;/ro 50 

Coloana 1 

Clasificarea în 

Sistemul armonizat 

(2017), inclusiv 

descrierea specifică 

Coloana 2 

Regula de origine specifică produsului 

39.12-39.15 CTSH; 

Are loc o reacție chimică sau o prelucrare biotehnologică; 

MaxNOM 50 % (EXW); sau 

RVC 55 % (FOB). 

39.16-39.26 CTH; 

MaxNOM 50 % (EXW); sau 

RVC 55 % (FOB). 

Capitolul 40 Cauciuc și articole din cauciuc 

40.01 – 40.11 CTH; 

MaxNOM 50 % (EXW); sau 

RVC 55 % (FOB). 

4012.11-4012.19 CTSH; 

Reșaparea anvelopelor uzate; 

MaxNOM 50 % (EXW); sau 

RVC 55 % (FOB). 

4012.20-4017.00 CTH; 

MaxNOM 50 % (EXW); sau 

RVC 55 % (FOB). 



 

 

&amp;/ro 51 

Coloana 1 

Clasificarea în 

Sistemul armonizat 

(2017), inclusiv 

descrierea specifică 

Coloana 2 

Regula de origine specifică produsului 

SECȚIUNEA VIII PIEI BRUTE, PIEI FINITE, PIEI CU BLANĂ ȘI PRODUSE DIN 

ACESTEA; ARTICOLE DE CURELĂRIE SAU DE ȘELĂRIE; 

ARTICOLE DE VOIAJ, BAGAJE DE MÂNĂ ȘI ARTICOLE 

SIMILARE; ARTICOLE DIN INTESTINE DE ANIMALE (ALTELE 

DECÂT CELE DE LA VIERMII DE MĂTASE) 

Capitolul 41 Piei brute (altele decât pieile cu blană) și piei finite 

41.01-41.03 CC 

4104.11- 4104.19 CTH 

4104.41-4104.49 CTSH, cu excepția subpozițiilor 4104.41-4104.49. 

4105.10 CTH 

4105.30 CTSH 

4106.21 CTH 

4106.22 CTSH 

4106.31 CTH 

4106.32 CTSH 

4106.40  

- Un produs în stare 

umedă: 

CTH 

- Un produs în stare 

uscată: 

CTH; sau 

Fabricare din materiale neoriginare în stare umedă. 

4106.91 CTH 

4106.92 CTSH 



 

 

&amp;/ro 52 

Coloana 1 

Clasificarea în 

Sistemul armonizat 

(2017), inclusiv 

descrierea specifică 

Coloana 2 

Regula de origine specifică produsului 

41.07-41.13 CTH; cu toate acestea, pot fi utilizate materiale neoriginare de la 

subpozițiile 4104.41, 4104.49, 4105.30, 4106.22, 4106.32 și 4106.92, cu 

condiția ca pieile tăbăcite sau semifinite să fie supuse unei operațiuni de 

retăbăcire în stare uscată. 

41.14-41.15 CTH 

Capitolul 42 Obiecte din piele; articole de curelărie sau de șelărie; articole de voiaj, 

bagaje de mână și articole similare; articole din intestine de animale (altele 

decât cele de la viermii de mătase) 

42.01-42.06 CC; 

CTH și MaxNOM45 % (EXW); sau 

CTH și RVC60 % (FOB). 

Capitolul 43 Blănuri și blănuri artificiale; articole din acestea 

43.01 CC 

43.02-43.04 CTH 

SECȚIUNEA IX LEMN, CĂRBUNE DE LEMN ȘI ARTICOLE DIN LEMN; PLUTĂ ȘI 

ARTICOLE DIN PLUTĂ; ARTICOLE DIN ÎMPLETITURI DE FIBRE 

VEGETALE SAU DIN NUIELE 

Capitolul 44 Lemn, cărbune de lemn și articole din lemn 

44.01-44.21 CTH; 

MaxNOM 50 % (EXW); sau 

RVC 55 % (FOB). 



 

 

&amp;/ro 53 

Coloana 1 

Clasificarea în 

Sistemul armonizat 

(2017), inclusiv 

descrierea specifică 

Coloana 2 

Regula de origine specifică produsului 

Capitolul 45 Plută și articole din plută 

45.01-45.04 CTH; 

MaxNOM 50 % (EXW); sau 

RVC 55 % (FOB). 

Capitolul 46 Articole din împletituri de fibre vegetale sau din nuiele 

4601.21-4601.22 CTH; 

MaxNOM 50 % (EXW); sau 

RVC 55 % (FOB). 

4601.29 CC, cu excepția capitolului 14. 

4601.92-4601.93 CTH; 

MaxNOM 50 % (EXW); sau 

RVC 55 % (FOB). 

4601.94 CC, cu excepția capitolului 14. 

4601.99-4602.12 CTH; 

MaxNOM 50 % (EXW); sau 

RVC 55 % (FOB). 

4602.19 CC, cu excepția capitolului 14. 

4602.90 CTH; 

MaxNOM 50 % (EXW); sau 

RVC 55 % (FOB). 



 

 

&amp;/ro 54 

Coloana 1 

Clasificarea în 

Sistemul armonizat 

(2017), inclusiv 

descrierea specifică 

Coloana 2 

Regula de origine specifică produsului 

SECȚIUNEA X PASTĂ DIN LEMN SAU DIN ALTE MATERIALE FIBROASE 

CELULOZICE; HÂRTIE SAU CARTON RECICLABILE (DEȘEURI ȘI 

MACULATURĂ); HÂRTIE ȘI CARTON ȘI ARTICOLE DIN ACESTEA 

Capitolul 47 Pastă din lemn sau din alte materiale fibroase celulozice; hârtie sau carton 

reciclabile (deșeuri și maculatură) 

47.01-47.07 CTH; 

MaxNOM 50 % (EXW); sau 

RVC 55 % (FOB). 

Capitolul 48 Hârtie și carton; articole din pastă de celuloză, din hârtie sau din carton 

48.01-48.23 CTH; 

MaxNOM 50 % (EXW); sau 

RVC 55 % (FOB). 

Capitolul 49 Cărți, ziare, imagini imprimate și alte produse ale industriei de imprimare; 

manuscrise, texte dactilografiate și schițe sau planuri 

49.01-49.11 CTH; 

MaxNOM 50 % (EXW); sau 

RVC 55 % (FOB). 



 

 

&amp;/ro 55 

Coloana 1 

Clasificarea în 

Sistemul armonizat 

(2017), inclusiv 

descrierea specifică 

Coloana 2 

Regula de origine specifică produsului 

SECȚIUNEA XI MATERIALE TEXTILE ȘI ARTICOLE DIN ACESTE MATERIALE 

Notă de secțiune: Pentru definițiile termenilor utilizați și pentru toleranțele 

aplicabile anumitor produse fabricate din materiale textile, a se vedea 

notele 6, 7 și 8 din anexa 3-A. 

Capitolul 50 Mătase 

50.01 CTH 

50.02 CTH, cu excepția poziției 50.01. 

50.03  

- Cardate sau 

pieptănate: 

Cardarea sau pieptănarea deșeurilor de mătase. 

- Altele: CTH 

50.04-50.05 Filarea fibrelor naturale; 

Extrudarea filamentelor sintetice sau artificiale continue, combinată cu 

filare; 

Extrudarea filamentelor sintetice sau artificiale continue, combinată cu 

torsadare; sau 

Torsadare combinată cu orice operațiune mecanică. 

50.06  

- Fire de mătase și 

fire din deșeuri de 

mătase: 

Filarea fibrelor naturale; 

Extrudarea filamentelor sintetice sau artificiale continue, combinată cu 

filare; 

Extrudarea filamentelor sintetice sau artificiale continue, combinată cu 



 

 

&amp;/ro 56 

Coloana 1 

Clasificarea în 

Sistemul armonizat 

(2017), inclusiv 

descrierea specifică 

Coloana 2 

Regula de origine specifică produsului 

torsadare; sau 

Torsadare combinată cu orice operațiune mecanică. 



 

 

&amp;/ro 57 

Coloana 1 

Clasificarea în 

Sistemul armonizat 

(2017), inclusiv 

descrierea specifică 

Coloana 2 

Regula de origine specifică produsului 

- Intestine de viermi 

de mătase: 

CTH 

50.07 Filarea fibrelor naturale sau sintetice sau artificiale discontinue combinată 

cu țesere; 

Extrudarea firelor din filamente sintetice sau artificiale combinată cu 

țesere; 

Torsadare sau orice operațiune mecanică combinată cu țesere; 

Țesere combinată cu vopsire; 

Vopsirea firelor combinată cu țesere; 

Țesere combinată cu imprimare; sau 

Imprimare (ca operațiune independentă). 

Capitolul 51 Lână, păr fin sau grosier de animale; fire și țesături din păr de cal 

51.01-51.05 CTH 

51.06-51.10 Filarea fibrelor naturale; 

Extrudarea fibrelor sintetice sau artificiale, combinată cu filare; sau 

Torsadare combinată cu orice operațiune mecanică. 



 

 

&amp;/ro 58 

Coloana 1 

Clasificarea în 

Sistemul armonizat 

(2017), inclusiv 

descrierea specifică 

Coloana 2 

Regula de origine specifică produsului 

51.11-51.13 Filarea fibrelor naturale sau sintetice sau artificiale discontinue combinată 

cu țesere; 

Extrudarea firelor din filamente sintetice sau artificiale combinată cu 

țesere; 

Țesere combinată cu vopsire; 

Vopsirea firelor combinată cu țesere; 

Țesere combinată cu imprimare; sau 

Imprimare (ca operațiune independentă). 

Capitolul 52 Bumbac 

52.01-52.03 CTH 

52.04-52.07 Filarea fibrelor naturale; 

Extrudarea fibrelor sintetice sau artificiale, combinată cu filare; sau 

Torsadare combinată cu orice operațiune mecanică. 

52.08-52.12 Filarea fibrelor naturale sau sintetice sau artificiale discontinue combinată 

cu țesere; 

Extrudarea firelor din filamente sintetice sau artificiale combinată cu 

țesere; 

Torsadare sau orice operațiune mecanică combinată cu țesere; 

Țesere combinată cu vopsire sau cu îmbrăcare sau stratificare; 

Vopsirea firelor combinată cu țesere; 

Țesere combinată cu imprimare; sau 

Imprimare (ca operațiune independentă). 



 

 

&amp;/ro 59 

Coloana 1 

Clasificarea în 

Sistemul armonizat 

(2017), inclusiv 

descrierea specifică 

Coloana 2 

Regula de origine specifică produsului 

Capitolul 53 Alte fibre textile vegetale; fire din hârtie și țesături din fire de hârtie 

53.01-53.05 CTH 

53.06-53.08 Filarea fibrelor naturale; 

Extrudarea fibrelor sintetice sau artificiale, combinată cu filare; sau 

Torsadare combinată cu orice operațiune mecanică. 

53.09-53.11 Filarea fibrelor naturale sau sintetice sau artificiale discontinue combinată 

cu țesere; 

Extrudarea firelor din filamente sintetice sau artificiale combinată cu 

țesere; 

Țesere combinată cu vopsire sau cu îmbrăcare sau stratificare; 

Vopsirea firelor combinată cu țesere; 

Țesere combinată cu imprimare; sau 

Imprimare (ca operațiune independentă). 

Capitolul 54 Filamente sintetice sau artificiale; benzi și forme similare din materiale 

textile sintetice sau artificiale 

54.01-54.06 Filarea fibrelor naturale; 

Extrudarea fibrelor sintetice sau artificiale, combinată cu filare; sau 

Torsadare combinată cu orice operațiune mecanică. 



 

 

&amp;/ro 60 

Coloana 1 

Clasificarea în 

Sistemul armonizat 

(2017), inclusiv 

descrierea specifică 

Coloana 2 

Regula de origine specifică produsului 

54.07-54.08 Filarea fibrelor naturale sau sintetice sau artificiale discontinue combinată 

cu țesere; 

Extrudarea firelor din filamente sintetice sau artificiale combinată cu 

țesere; 

Vopsirea firelor combinată cu țesere; 

Țesere combinată cu vopsire sau cu îmbrăcare sau stratificare; 

Torsadare sau orice operațiune mecanică combinată cu țesere; 

Țesere combinată cu imprimare; sau 

Imprimare (ca operațiune independentă). 

Capitolul 55 Fibre sintetice sau artificiale discontinue 

55.01-55.07 Extrudarea fibrelor sintetice sau artificiale. 

55.08-55.11 Filarea fibrelor naturale; 

Extrudarea fibrelor sintetice sau artificiale, combinată cu filare; sau 

Torsadare combinată cu orice operațiune mecanică. 



 

 

&amp;/ro 61 

Coloana 1 

Clasificarea în 

Sistemul armonizat 

(2017), inclusiv 

descrierea specifică 

Coloana 2 

Regula de origine specifică produsului 

55.12-55.16 Filarea fibrelor naturale sau sintetice sau artificiale discontinue combinată 

cu țesere; 

Extrudarea firelor din filamente sintetice sau artificiale combinată cu 

țesere; 

Torsadare sau orice operațiune mecanică combinată cu țesere; 

Țesere combinată cu vopsire sau cu îmbrăcare sau stratificare; 

Vopsirea firelor combinată cu țesere; 

Țesere combinată cu imprimare; sau 

Imprimare (ca operațiune independentă). 

Capitolul 56 Vată, pâslă și materiale nețesute; fire speciale; sfori, funii, frânghii și 

articole din acestea 

56.01 Filarea fibrelor naturale; 

Extrudarea fibrelor sintetice sau artificiale, combinată cu filare; 

Plușare combinată cu vopsire sau cu imprimare; sau 

Îmbrăcare, plușare, stratificare sau metalizare combinată cu cel puțin alte 

două operațiuni principale de pregătire sau de finisare (cum ar fi calandrare, 

tratare anticontracție, termofixare, finisare permanentă), cu condiția ca 

valoarea materialelor neoriginare utilizate să nu depășească 50 % din prețul 

EXW sau 45 % din prețul FOB al produsului. 



 

 

&amp;/ro 62 

Coloana 1 

Clasificarea în 

Sistemul armonizat 

(2017), inclusiv 

descrierea specifică 

Coloana 2 

Regula de origine specifică produsului 

56.02  

- Pâslă compactizată 

cu plăci cu ace: 

Extrudarea fibrelor sintetice sau artificiale combinată cu formarea 

materialului; cu toate acestea: 

– filamentele din polipropilenă neoriginare de la poziția 54.02; 

– filamentele din polipropilenă neoriginare de la poziția 55.03 sau 55.06; 

sau 

– cablurile din filamente din polipropilenă neoriginare de la poziția 55.01; 

din care fiecare fibră sau fiecare filament constitutiv măsoară, în toate 

cazurile, sub 9 decitex, pot fi utilizate, cu condiția ca valoarea lor totală să 

nu depășească 40% din prețul EXW sau 35% din prețul FOB al produsului; 

sau 

Numai formarea materialului nețesut, în cazul pâslei din fibre naturale. 

- Altele: Extrudarea fibrelor sintetice sau artificiale combinată cu formarea 

materialului; sau 

Numai formarea materialului nețesut, în cazul altor pâsle din fibre naturale. 

5603.11-5603.14 Fabricare din 

- filamente orientate direcțional sau aleatoriu; sau 

- substanțe sau polimeri de origine naturală, sintetică sau artificială; 

urmată, în ambele cazuri, de lipire într-un material nețesut. 



 

 

&amp;/ro 63 

Coloana 1 

Clasificarea în 

Sistemul armonizat 

(2017), inclusiv 

descrierea specifică 

Coloana 2 

Regula de origine specifică produsului 

5603.91-5603.94 Fabricare din 

- fibre discontinue orientate direcțional sau aleatoriu; sau 

- fire tăiate de origine naturală, sintetică sau artificială; 

urmată, în ambele cazuri, de lipire într-un material nețesut. 

5604.10 Fabricare din fire sau corzi din cauciuc, neacoperite cu materiale textile. 

5604.90 Filarea fibrelor naturale; 

Extrudarea fibrelor sintetice sau artificiale, combinată cu filare; sau 

Torsadare combinată cu orice operațiune mecanică. 

56.05 Filarea fibrelor naturale sau sintetice sau artificiale discontinue; 

Extrudarea fibrelor sintetice sau artificiale, combinată cu filare; sau 

Torsadare combinată cu orice operațiune mecanică. 

56.06 Extrudarea fibrelor sintetice sau artificiale, combinată cu filare; 

Torsadare combinată cu îmbrăcare; 

Filarea fibrelor naturale sau sintetice sau artificiale discontinue; sau 

Plușare combinată cu vopsire. 



 

 

&amp;/ro 64 

Coloana 1 

Clasificarea în 

Sistemul armonizat 

(2017), inclusiv 

descrierea specifică 

Coloana 2 

Regula de origine specifică produsului 

56.07-56.09 Filarea fibrelor naturale; sau 

Extrudarea fibrelor sintetice sau artificiale combinată cu filare. 

Capitolul 57 Covoare și alte acoperitoare de podea din materiale textile 

Notă de capitol: Pentru produsele de la prezentul capitol, țesătura de iută 

poate fi utilizată ca suport. 

57.01-57.05 Filarea fibrelor naturale sau sintetice sau artificiale discontinue combinată 

cu țesere sau cu înnodare (tufting); 

Extrudarea firelor din filamente sintetice sau artificiale combinată cu țesere 

sau cu înnodare (tufting); 

Fabricare din fire din nucă de cocos, fire din sisal, fire din iută sau fire de 

viscoză filate clasic pe mașina de filat cu inele; 

Înnodare (tufting) combinată cu vopsire sau cu imprimare; 

Plușare combinată cu vopsire sau cu imprimare; sau 

Extrudarea fibrelor sintetice sau artificiale combinată cu aplicarea unor 

tehnici care nu implică țesere, inclusiv tricotare. 
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Coloana 1 

Clasificarea în 

Sistemul armonizat 

(2017), inclusiv 

descrierea specifică 

Coloana 2 

Regula de origine specifică produsului 

Capitolul 58 Țesături speciale; țesături cu smocuri; dantele; tapiserii; pasmanterii; 

broderii 

58.01-58.04 Filarea fibrelor naturale sau sintetice sau artificiale discontinue combinată 

cu țesere sau cu înnodare (tufting); 

Extrudarea firelor din filamente sintetice sau artificiale combinată cu țesere 

sau cu înnodare (tufting); 

Țesere combinată cu vopsire sau cu plușare, îmbrăcare, stratificare sau 

metalizare; 

Înnodare (tufting) combinată cu vopsire sau cu imprimare; 

Plușare combinată cu vopsire sau cu imprimare; 

Vopsirea firelor combinată cu țesere; 

Țesere combinată cu imprimare; sau 

Imprimare (ca operațiune independentă). 

58.05 CTH 



 

 

&amp;/ro 66 

Coloana 1 

Clasificarea în 

Sistemul armonizat 

(2017), inclusiv 

descrierea specifică 

Coloana 2 

Regula de origine specifică produsului 

58.06-58.09 Filarea fibrelor naturale sau sintetice sau artificiale discontinue combinată 

cu țesere sau cu înnodare (tufting); 

Extrudarea firelor din filamente sintetice sau artificiale combinată cu țesere 

sau cu înnodare (tufting); 

Țesere combinată cu vopsire sau cu plușare, îmbrăcare, stratificare sau 

metalizare; 

Înnodare (tufting) combinată cu vopsire sau cu imprimare; 

Plușare combinată cu vopsire sau cu imprimare; 

Vopsirea firelor combinată cu țesere; 

Țesere combinată cu imprimare; sau 

Imprimare (ca operațiune independentă). 

58.10 Brodare în care valoarea materialelor neoriginare utilizate de la orice 

poziție, cu excepția materialelor de la aceeași poziție ca produsul, nu 

depășește 50 % din prețul EXW sau 45 % din prețul FOB al produsului. 



 

 

&amp;/ro 67 

Coloana 1 

Clasificarea în 

Sistemul armonizat 

(2017), inclusiv 

descrierea specifică 

Coloana 2 

Regula de origine specifică produsului 

58.11 Filarea fibrelor naturale sau sintetice sau artificiale discontinue combinată 

cu țesere sau cu înnodare (tufting); 

Extrudarea firelor din filamente sintetice sau artificiale combinată cu țesere 

sau cu înnodare (tufting); 

Țesere combinată cu vopsire sau cu plușare, îmbrăcare, stratificare sau 

metalizare; 

Înnodare (tufting) combinată cu vopsire sau cu imprimare; 

Plușare combinată cu vopsire sau cu imprimare; 

Vopsirea firelor combinată cu țesere; 

Țesere combinată cu imprimare; sau 

Imprimare (ca operațiune independentă). 

Capitolul 59 Țesături impregnate, îmbrăcate, acoperite sau stratificate; articole tehnice 

din materiale textile 

59.01 Țesere combinată cu vopsire sau cu plușare, îmbrăcare, stratificare sau 

metalizare; sau 

Plușare combinată cu vopsire sau cu imprimare. 



 

 

&amp;/ro 68 

Coloana 1 

Clasificarea în 

Sistemul armonizat 

(2017), inclusiv 

descrierea specifică 

Coloana 2 

Regula de origine specifică produsului 

59.02  

- Care conțin 90 % 

sau mai puțin din 

greutate materiale 

textile: 

Țesere 

- Altele: Extrudarea fibrelor sintetice sau artificiale combinată cu țesere. 

59.03 Țesere combinată cu impregnare sau cu îmbrăcare, acoperire, stratificare 

sau metalizare; 

Țesere combinată cu imprimare; sau 

Imprimare (ca operațiune independentă). 

59.04 Țesere combinată cu vopsire sau cu îmbrăcare, stratificare sau metalizare. 

59.05  

- Impregnate, 

îmbrăcate, acoperite 

sau stratificate cu 

cauciuc, material 

plastic sau alte 

materiale: 

Țesere, tricotare sau formarea materialului nețesut combinată cu 

impregnare sau cu îmbrăcare, acoperire, stratificare sau metalizare. 



 

 

&amp;/ro 69 

Coloana 1 

Clasificarea în 

Sistemul armonizat 

(2017), inclusiv 

descrierea specifică 

Coloana 2 

Regula de origine specifică produsului 

- Altele: Filarea fibrelor naturale sau sintetice sau artificiale discontinue combinată 

cu țesere; 

Extrudarea firelor din filamente sintetice sau artificiale combinată cu 

țesere; 

Țesere, tricotare sau formarea materialului nețesut combinată cu vopsire 

sau cu îmbrăcare sau stratificare; 

Țesere combinată cu imprimare; sau 

Imprimare (ca operațiune independentă). 

59.06  

- Materiale tricotate 

sau croșetate: 

Filarea fibrelor naturale sau sintetice sau artificiale discontinue combinată 

cu tricotare sau cu croșetare; 

Extrudarea firelor din filamente sintetice sau artificiale combinată cu 

tricotare sau cu croșetare; 

Tricotare sau croșetare combinată cu cauciucare; sau 

Cauciucare combinată cu cel puțin alte două operațiuni principale de 

pregătire sau de finisare (cum ar fi calandrare, tratare anticontracție, 

termofixare, finisare permanentă), cu condiția ca valoarea materialelor 

neoriginare utilizate să nu depășească 50 % din prețul EXW sau 45 % din 

prețul FOB al produsului. 

- Alte țesături din fire 

din filamente 

sintetice, conținând 

materiale textile în 

proporție de peste 

Extrudarea fibrelor sintetice sau artificiale combinată cu țesere. 



 

 

&amp;/ro 70 

Coloana 1 

Clasificarea în 

Sistemul armonizat 

(2017), inclusiv 

descrierea specifică 

Coloana 2 

Regula de origine specifică produsului 

90% din greutate: 



 

 

&amp;/ro 71 

Coloana 1 

Clasificarea în 

Sistemul armonizat 

(2017), inclusiv 

descrierea specifică 

Coloana 2 

Regula de origine specifică produsului 

- Altele: Țesere, tricotare sau un procedeu care nu implică țesere, combinate cu 

vopsire sau cu îmbrăcare sau cauciucare; 

Vopsirea firelor combinată cu țesere, tricotare sau un procedeu care nu 

implică țesere; sau 

Cauciucare combinată cu cel puțin alte două operațiuni principale de 

pregătire sau de finisare (cum ar fi calandrare, tratare anticontracție, 

termofixare, finisare permanentă), cu condiția ca valoarea materialelor 

neoriginare utilizate să nu depășească 50 % din prețul EXW sau 45 % din 

prețul FOB al produsului. 

59.07 Țesere, tricotare sau formarea materialului nețesut combinată cu vopsire 

sau cu imprimare, îmbrăcare, impregnare sau acoperire; 

Plușare combinată cu vopsire sau cu imprimare; sau 

Imprimare (ca operațiune independentă). 

59.08  

- Manșoane pentru 

lămpi cu 

incandescență, 

impregnate: 

Fabricare din materiale tubulare tricotate sau croșetate. 

- Altele: CTH 
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Coloana 1 

Clasificarea în 

Sistemul armonizat 

(2017), inclusiv 

descrierea specifică 

Coloana 2 

Regula de origine specifică produsului 

59.09-59.11 Filarea fibrelor naturale sau sintetice sau artificiale discontinue combinată 

cu țesere; 

Extrudarea fibrelor sintetice sau artificiale combinată cu țesere; 

Țesere combinată cu vopsire sau cu îmbrăcare sau stratificare; sau 

Îmbrăcare, plușare, stratificare sau metalizare combinată cu cel puțin alte 

două operațiuni principale de pregătire sau de finisare (cum ar fi calandrare, 

tratare anticontracție, termofixare, finisare permanentă), cu condiția ca 

valoarea materialelor neoriginare utilizate să nu depășească 50 % din prețul 

EXW sau 45 % din prețul FOB al produsului. 

Capitolul 60 Materiale tricotate sau croșetate 

60.01-60.06 Filarea fibrelor naturale sau sintetice sau artificiale discontinue combinată 

cu tricotare sau cu croșetare; 

Extrudarea firelor din filamente sintetice sau artificiale combinată cu 

tricotare sau cu croșetare; 

Tricotare sau croșetare combinată cu vopsire sau cu plușare, îmbrăcare, 

stratificare sau imprimare; 

Plușare combinată cu vopsire sau cu imprimare; 

Vopsirea firelor combinată cu tricotare sau cu croșetare; sau 

Torsadare sau texturare combinată cu tricotare sau croșetare, cu condiția ca 

valoarea firelor netorsadate sau netexturate neoriginare utilizate să nu 

depășească 50 % din prețul EXW sau 45 % din prețul FOB al produsului. 



 

 

&amp;/ro 73 

Coloana 1 

Clasificarea în 

Sistemul armonizat 

(2017), inclusiv 

descrierea specifică 

Coloana 2 

Regula de origine specifică produsului 

Capitolul 61 Îmbrăcăminte și accesorii de îmbrăcăminte, tricotate sau croșetate 

61.01-61.17  

- Obținute prin 

coaserea sau prin 

asamblarea în alt mod 

a două sau mai multe 

bucăți de țesături 

tricotate sau croșetate 

care au fost croite sau 

obținute direct în 

formă: 

Tricotare sau croșetare combinată cu confecționare, inclusiv croirea 

țesăturii. 

- Altele: Filarea fibrelor naturale sau sintetice sau artificiale discontinue combinată 

cu tricotare sau cu croșetare; 

Extrudarea firelor din filamente sintetice sau artificiale combinată cu 

tricotare sau cu croșetare; sau 

Tricotare și confecționare, într-o singură operațiune. 

Capitolul 62 Îmbrăcăminte și accesorii de îmbrăcăminte, altele decât cele tricotate sau 

croșetate 

62.01  Țesere combinată cu confecționare, inclusiv croirea țesăturii; sau 

Confecționare, inclusiv croirea țesăturii, precedată de imprimare (ca 

operațiune independentă). 
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Coloana 1 

Clasificarea în 

Sistemul armonizat 

(2017), inclusiv 

descrierea specifică 

Coloana 2 

Regula de origine specifică produsului 

62.02  

- Brodate: Țesere combinată cu confecționare, inclusiv croirea țesăturii; sau 

Fabricare din țesături nebrodate, cu condiția ca valoarea țesăturilor 

nebrodate neoriginare utilizate să nu depășească 40 % din prețul EXW sau 

35% din prețul FOB al produsului. 

- Altele: Țesere combinată cu confecționare, inclusiv croirea țesăturii; sau 

Confecționare, inclusiv croirea țesăturii, precedată de imprimare (ca 

operațiune independentă). 

62.03 Țesere combinată cu confecționare, inclusiv croirea țesăturii; sau 

Confecționare, inclusiv croirea țesăturii, precedată de imprimare (ca 

operațiune independentă). 

62.04  

- Brodate: Țesere combinată cu confecționare, inclusiv croirea țesăturii; sau 

Fabricare din țesături nebrodate, cu condiția ca valoarea țesăturilor 

nebrodate neoriginare utilizate să nu depășească 40 % din prețul EXW sau 

35% din prețul FOB al produsului. 

- Altele:  Țesere combinată cu confecționare, inclusiv croirea țesăturii; sau 

Confecționare, inclusiv croirea țesăturii, precedată de imprimare (ca 

operațiune independentă). 



 

 

&amp;/ro 75 

Coloana 1 

Clasificarea în 

Sistemul armonizat 

(2017), inclusiv 

descrierea specifică 

Coloana 2 

Regula de origine specifică produsului 

62.05 Țesere combinată cu confecționare, inclusiv croirea țesăturii; sau 

Confecționare, inclusiv croirea țesăturii, precedată de imprimare (ca 

operațiune independentă). 

62.06  

- Brodate: Țesere combinată cu confecționare, inclusiv croirea țesăturii; sau 

Fabricare din țesături nebrodate, cu condiția ca valoarea țesăturilor 

nebrodate neoriginare utilizate să nu depășească 40 % din prețul EXW sau 

35% din prețul FOB al produsului. 

- Altele: Țesere combinată cu confecționare, inclusiv croirea țesăturii; sau 

Confecționare, inclusiv croirea țesăturii, precedată de imprimare (ca 

operațiune independentă). 

62.07-62.08 Țesere combinată cu confecționare, inclusiv croirea țesăturii; sau 

Confecționare, inclusiv croirea țesăturii, precedată de imprimare (ca 

operațiune independentă). 

62.09  

- Brodate: Țesere combinată cu confecționare, inclusiv croirea țesăturii; sau 

Fabricare din țesături nebrodate, cu condiția ca valoarea țesăturilor 

nebrodate neoriginare utilizate să nu depășească 40 % din prețul EXW sau 

35% din prețul FOB al produsului. 
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Coloana 1 

Clasificarea în 

Sistemul armonizat 

(2017), inclusiv 

descrierea specifică 

Coloana 2 

Regula de origine specifică produsului 

- Altele: Țesere combinată cu confecționare, inclusiv croirea țesăturii; sau 

Confecționare, inclusiv croirea țesăturii, precedată de imprimare (ca 

operațiune independentă). 

62.10  

- Echipamente 

ignifuge din țesături 

acoperite cu o folie 

de poliester 

aluminizat: 

Țesere combinată cu confecționare, inclusiv croirea țesăturii; sau 

Îmbrăcare sau stratificare combinată cu confecționare, inclusiv croirea 

țesăturii, cu condiția ca valoarea țesăturii neacoperite sau nestratificate 

neoriginare utilizate să nu depășească 40 % din prețul EXW sau 35 % din 

prețul FOB al produsului. 

- Altele: Țesere combinată cu confecționare, inclusiv croirea țesăturii; sau 

Confecționare, inclusiv croirea țesăturii, precedată de imprimare (ca 

operațiune independentă). 

62.11  

- Îmbrăcăminte 

pentru femei și fete, 

brodată: 

Țesere combinată cu confecționare, inclusiv croirea țesăturii; sau 

Fabricare din țesături nebrodate, cu condiția ca valoarea țesăturilor 

nebrodate neoriginare utilizate să nu depășească 40 % din prețul EXW sau 

35% din prețul FOB al produsului. 

- Altele: Țesere combinată cu confecționare, inclusiv croirea țesăturii; sau 

Confecționare, inclusiv croirea țesăturii, precedată de imprimare (ca 

operațiune independentă). 



 

 

&amp;/ro 77 

Coloana 1 

Clasificarea în 

Sistemul armonizat 

(2017), inclusiv 

descrierea specifică 

Coloana 2 

Regula de origine specifică produsului 

62.12  

- Tricotate sau 

croșetate, obținute 

prin coaserea sau prin 

asamblarea în alt mod 

a două sau mai multe 

bucăți de țesături 

tricotate sau croșetate 

care au fost croite sau 

obținute direct în 

formă: 

Tricotare combinată cu confecționare, inclusiv croirea țesăturii; sau 

Confecționare, inclusiv croirea țesăturii, precedată de imprimare (ca 

operațiune independentă). 

- Altele: Țesere combinată cu confecționare, inclusiv croirea țesăturii; sau 

Confecționare, inclusiv croirea țesăturii, precedată de imprimare (ca 

operațiune independentă). 

62.13-62.14  

- Brodate: Țesere combinată cu confecționare, inclusiv croirea țesăturii; 

Fabricare din țesături nebrodate, cu condiția ca valoarea țesăturilor 

nebrodate neoriginare utilizate să nu depășească 40 % din prețul EXW sau 

35% din prețul FOB al produsului; sau 

Confecționare, inclusiv croirea țesăturii, precedată de imprimare (ca 

operațiune independentă). 



 

 

&amp;/ro 78 

Coloana 1 

Clasificarea în 

Sistemul armonizat 

(2017), inclusiv 

descrierea specifică 

Coloana 2 

Regula de origine specifică produsului 

- Altele: Țesere combinată cu confecționare, inclusiv croirea țesăturii; sau 

Confecționare, inclusiv croirea țesăturii, precedată de imprimare (ca 

operațiune independentă). 

62.15 Țesere combinată cu confecționare, inclusiv croirea țesăturii; sau 

Confecționare, inclusiv croirea țesăturii, precedată de imprimare (ca 

operațiune independentă). 

62.16  

- Echipamente 

ignifuge din țesături 

acoperite cu o folie 

de poliester 

aluminizat: 

Țesere combinată cu confecționare, inclusiv croirea țesăturii; sau 

Îmbrăcare sau stratificare combinată cu confecționare, inclusiv croirea 

țesăturii, cu condiția ca valoarea țesăturii neacoperite sau nestratificate 

neoriginare utilizate să nu depășească 40 % din prețul EXW sau 35 % din 

prețul FOB al produsului. 

- Altele: Țesere combinată cu confecționare, inclusiv croirea țesăturii; sau 

Confecționare, inclusiv croirea țesăturii, precedată de imprimare (ca 

operațiune independentă). 
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Coloana 1 

Clasificarea în 

Sistemul armonizat 

(2017), inclusiv 

descrierea specifică 

Coloana 2 

Regula de origine specifică produsului 

62.17  

- Brodate: Țesere combinată cu confecționare, inclusiv croirea țesăturii; 

Fabricare din țesături nebrodate, cu condiția ca valoarea țesăturilor 

nebrodate neoriginare utilizate să nu depășească 40 % din prețul EXW sau 

35% din prețul FOB al produsului; sau 

Confecționare, inclusiv croirea țesăturii, precedată de imprimare (ca 

operațiune independentă). 

- Echipamente 

ignifuge din țesături 

acoperite cu o folie 

de poliester 

aluminizat: 

Țesere combinată cu confecționare, inclusiv croirea țesăturii; sau 

Îmbrăcare sau stratificare combinată cu confecționare, inclusiv croirea 

țesăturii, cu condiția ca valoarea țesăturii neacoperite sau nestratificate 

neoriginare utilizate să nu depășească 40 % din prețul EXW sau 35 % din 

prețul FOB al produsului. 

- Inserții pentru 

gulere și manșete, 

croite: 

CTH, cu condiția ca valoarea tuturor materialelor neoriginare utilizate să nu 

depășească 40 % din prețul EXW sau 35% din prețul FOB al produsului. 

- Altele: Țesere combinată cu confecționare, inclusiv croirea țesăturii. 

Capitolul 63 Alte articole textile confecționate; seturi; îmbrăcăminte purtată sau uzată și 

articole textile purtate sau uzate; zdrențe 

63.01-63.04  

- Din pâslă, din 

materiale nețesute: 

Formarea materialului nețesut combinată cu confecționare, inclusiv croirea 

materialului. 
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Coloana 1 

Clasificarea în 

Sistemul armonizat 

(2017), inclusiv 

descrierea specifică 

Coloana 2 

Regula de origine specifică produsului 

- Altele: 

-- Brodate: 

 

Țesere sau tricotare sau croșetare combinată cu confecționare, inclusiv 

croirea țesăturii; sau 

Fabricare din țesături nebrodate (altele decât cele tricotate sau croșetate), cu 

condiția ca valoarea țesăturilor nebrodate neoriginare utilizate să nu 

depășească 40 % din prețul EXW sau 35% din prețul FOB al produsului. 

-- Altele: Țesere, tricotare sau croșetare combinată cu confecționare, inclusiv croirea 

țesăturii. 

63.05 Extrudarea fibrelor sintetice sau artificiale sau filarea fibrelor naturale sau a 

fibrelor sintetice sau artificiale discontinue, combinată cu țesere sau cu 

tricotare și confecționare, inclusiv croirea țesăturii. 

63.06  

- Din materiale 

nețesute: 

Formarea materialului nețesut combinată cu confecționare, inclusiv croirea 

materialului. 

- Altele: Țesere combinată cu confecționare, inclusiv croirea țesăturii. 

63.07 MaxNOM 40 % (EXW); sau 

RVC 65 % (FOB). 

63.08 Fiecare articol din set trebuie să respecte regula care i s-ar aplica dacă nu ar 

face parte din setul respectiv; cu toate acestea, pot fi utilizate articole 

neoriginare, cu condiția ca valoarea lor totală să nu depășească 15 % din 

prețul EXW sau FOB al setului. 



 

 

&amp;/ro 81 

Coloana 1 

Clasificarea în 

Sistemul armonizat 

(2017), inclusiv 

descrierea specifică 

Coloana 2 

Regula de origine specifică produsului 

63.09-63.10 CTH 

SECȚIUNEA XII ÎNCĂLȚĂMINTE, OBIECTE DE ACOPERIT CAPUL, UMBRELE DE 

PLOAIE, UMBRELE DE SOARE, BASTOANE, BICE, CRAVAȘE ȘI 

PĂRȚI ALE ACESTORA; PENE ȘI PUF PRELUCRATE ȘI ARTICOLE 

DIN ACESTEA; FLORI ARTIFICIALE; ARTICOLE DIN PĂR UMAN 

Capitolul 64 Încălțăminte, ghetre și articole similare; părți ale acestor articole 

64.01-64.06 CC; 

CTH, cu excepția pozițiilor 64.01-64.05 și a combinațiilor formate din fețe 

de încălțăminte fixate pe primele tălpi de la subpoziția 6406.90 și 

MaxNOM 50% (EXW); sau 

CTH, cu excepția pozițiilor 64.01-64.05 și a combinațiilor formate din fețe 

de încălțăminte fixate pe primele tălpi de la subpoziția 6406.90 și RVC 

55% (FOB). 

Capitolul 65 Obiecte de acoperit capul și părți ale acestora 

65.01-65.07 CTH 

Capitolul 66 Umbrele de ploaie, umbrele de soare, bastoane, bastoane-scaun, bice, 

cravașe și părți ale acestora 

66.01-66.03 CTH; 

MaxNOM 50 % (EXW); sau 

RVC 55 % (FOB). 

Capitolul 67 Pene și puf prelucrate și articole din pene sau din puf; flori artificiale; 

articole din păr uman 



 

 

&amp;/ro 82 

Coloana 1 

Clasificarea în 

Sistemul armonizat 

(2017), inclusiv 

descrierea specifică 

Coloana 2 

Regula de origine specifică produsului 

67.01-67.04 CTH 

SECȚIUNEA XIII ARTICOLE DIN PIATRĂ, IPSOS, CIMENT, AZBEST, MICĂ SAU DIN 

MATERIALE SIMILARE; PRODUSE CERAMICE; STICLĂ ȘI 

ARTICOLE DIN STICLĂ 

Capitolul 68 Articole din piatră, ipsos, ciment, azbest, mică sau din materiale similare 

68.01-68.15 CTH; 

MaxNOM 70 % (EXW); sau 

RVC 35 % (FOB). 

Capitolul 69 Produse ceramice 

69.01-69.14 CTH 

Capitolul 70 Sticlă și articole din sticlă 

70.01-70.05 CTH; 

MaxNOM 50 % (EXW); sau 

RVC 55 % (FOB). 

70.06  

- Plăci de sticlă 

(substraturi) 

acoperite: 

CTH; sau 

Fabricare din plăci de sticlă neacoperite (substraturi) de la poziția 70.06. 

- Altele: CTH, cu excepția pozițiilor 70.02-70.05. 

70.07
1
 -70.09 CTH; 

MaxNOM 50 % (EXW); sau 

                                                 
1
 Pentru produsele de la subpozițiile 7007.11 și 7007.21, a se vedea și apendicele 3-B-1. 



 

 

&amp;/ro 83 

Coloana 1 

Clasificarea în 

Sistemul armonizat 

(2017), inclusiv 

descrierea specifică 

Coloana 2 

Regula de origine specifică produsului 

RVC 55 % (FOB). 



 

 

&amp;/ro 84 

Coloana 1 

Clasificarea în 

Sistemul armonizat 

(2017), inclusiv 

descrierea specifică 

Coloana 2 

Regula de origine specifică produsului 

70.10  

- Sticlă și articole din 

sticlă, recipiente din 

sticlă: 

CTH; cu toate acestea, pot fi utilizate materiale neoriginare de la poziția 

70.10, cu condiția ca valoarea lor totală să nu depășească 15 % din prețul 

EXW sau FOB al produsului. 

- Altele: CTH; 

MaxNOM 50 % (EXW); sau 

RVC 55 % (FOB). 

70.11 CTH; 

MaxNOM 50 % (EXW); sau 

RVC 55 % (FOB). 

70.13 CTH; cu toate acestea, pot fi utilizate materiale neoriginare de la poziția 

70.13, cu condiția ca valoarea lor totală să nu depășească 15 % din prețul 

EXW sau FOB al produsului. 

70.14-70.17 CTH; 

MaxNOM 50 % (EXW); sau 

RVC 55 % (FOB). 

7018.10 CTH 

7018.20 CTH; 

MaxNOM 50 % (EXW); sau 

RVC 55 % (FOB). 

7018.90 CTH 

70.19-70.20 CTH; 



 

 

&amp;/ro 85 

Coloana 1 

Clasificarea în 

Sistemul armonizat 

(2017), inclusiv 

descrierea specifică 

Coloana 2 

Regula de origine specifică produsului 

MaxNOM 50 % (EXW); sau 

RVC 55 % (FOB). 



 

 

&amp;/ro 86 

Coloana 1 

Clasificarea în 

Sistemul armonizat 

(2017), inclusiv 

descrierea specifică 

Coloana 2 

Regula de origine specifică produsului 

SECȚIUNEA XIV PERLE NATURALE SAU DE CULTURĂ, PIETRE PREȚIOASE SAU 

SEMIPREȚIOASE, METALE PREȚIOASE, METALE PLACATE SAU 

DUBLATE CU METALE PREȚIOASE ȘI ARTICOLE DIN ACESTE 

MATERIALE; IMITAȚII DE BIJUTERII; MONEDE 

Capitolul 71 Perle naturale sau de cultură, pietre prețioase sau semiprețioase, metale 

prețioase, metale placate sau dublate cu metale prețioase și articole din 

aceste materiale; imitații de bijuterii; monede 

71.01 CC 

71.02-71.04 CTSH 

71.05 CTH 

71.06  

- Sub formă brută: CTH, cu excepția pozițiilor 71.06, 71.08 și 71.10; 

Separare electrolitică, termică sau chimică a metalelor prețioase de la 

pozițiile 71.06, 71.08 și 71.10; sau 

Fuziunea sau alierea metalelor prețioase de la pozițiile 71.06, 71.08 sau 

71.10, între ele sau cu metale comune sau purificare. 

- Semiprelucrate sau 

sub formă de pulbere: 

Fabricare din metale prețioase sub formă brută. 

71.07  

- Metale placate sau 

dublate cu metale 

prețioase, 

semiprelucrate: 

Fabricare din metale placate sau dublate cu metale prețioase, sub formă 

brută. 



 

 

&amp;/ro 87 

Coloana 1 

Clasificarea în 

Sistemul armonizat 

(2017), inclusiv 

descrierea specifică 

Coloana 2 

Regula de origine specifică produsului 

- Altele: CTH 

71.08  

- Sub formă brută: CTH, cu excepția pozițiilor 71.06, 71.08 și 71.10; 

Separare electrolitică, termică sau chimică a metalelor prețioase de la 

pozițiile 71.06, 71.08 și 71.10; sau 

Fuziunea sau alierea metalelor prețioase de la pozițiile 71.06, 71.08 sau 

71.10, între ele sau cu metale comune sau purificare. 

- Semiprelucrate sau 

sub formă de pulbere: 

Fabricare din metale prețioase sub formă brută. 

71.09  

- Metale placate sau 

dublate cu metale 

prețioase, 

semiprelucrate: 

Fabricare din metale placate sau dublate cu metale prețioase, sub formă 

brută. 

- Altele: CTH 

71.10  

- Sub formă brută: CTH, cu excepția pozițiilor 71.06, 71.08 și 71.10; 

Separare electrolitică, termică sau chimică a metalelor prețioase de la 

pozițiile 71.06, 71.08 și 71.10; sau 

Fuziunea sau alierea metalelor prețioase de la pozițiile 71.06, 71.08 sau 

71.10, între ele sau cu metale comune sau purificare. 



 

 

&amp;/ro 88 

Coloana 1 

Clasificarea în 

Sistemul armonizat 

(2017), inclusiv 

descrierea specifică 

Coloana 2 

Regula de origine specifică produsului 

- Semiprelucrate sau 

sub formă de pulbere: 

Fabricare din metale prețioase sub formă brută. 

71.11  

- Metale placate sau 

dublate cu metale 

prețioase, 

semiprelucrate: 

Fabricare din metale placate sau dublate cu metale prețioase, sub formă 

brută. 

- Altele: CTH 

71.12 CTH 

71.13-71.17 CTH, cu excepția pozițiilor 71.13-71.17; 

MaxNOM 50 % (EXW); sau 

RVC 55 % (FOB). 

71.18 CTH 

SECȚIUNEA XV METALE COMUNE ȘI ARTICOLE DIN METALE COMUNE 

Capitolul 72 Fontă, fier și oțel 

72.01-72.06 CTH 

72.07 CTH, cu excepția poziției 72.06. 

72.08-72.17 CTH, cu excepția pozițiilor 72.08-72.17. 

7218.10 CTH 

7218.91-7218.99 CTH, cu excepția poziției 72.06. 

72.19-72.23 CTH, cu excepția pozițiilor 72.19-72.23. 

7224.10 CTH 



 

 

&amp;/ro 89 

Coloana 1 

Clasificarea în 

Sistemul armonizat 

(2017), inclusiv 

descrierea specifică 

Coloana 2 

Regula de origine specifică produsului 

7224.90 CTH, cu excepția poziției 72.06. 

72.25-72.29 CTH, cu excepția pozițiilor 72.25-72.29. 



 

 

&amp;/ro 90 

Coloana 1 

Clasificarea în 

Sistemul armonizat 

(2017), inclusiv 

descrierea specifică 

Coloana 2 

Regula de origine specifică produsului 

Capitolul 73 Articole din fontă, din fier sau din oțel 

7301.10 CC, cu excepția pozițiilor 72.08-72.17. 

7301.20 CTH 

73.02 CC, cu excepția pozițiilor 72.08-72.17. 

73.03 CTH 

73.04-73.06 CC, cu excepția pozițiilor 72.13-72.17, 72.21-72.23 și 72.25-72.29. 

73.07  

- Accesorii de țevărie 

din oțeluri 

inoxidabile: 

CTH, cu excepția matrițelor forjate de la poziția 72.07; cu toate acestea, pot 

fi utilizate matrițe forjate neoriginare de la poziția 72.07, cu condiția ca 

valoarea lor să nu depășească 50 % din prețul EXW sau 45 % din prețul 

FOB al produsului. 

- Altele: CTH 

73.08 CTH, cu excepția subpoziției 7301.20; 

MaxNOM 50 % (EXW); sau 

RVC 55 % (FOB). 

7309.00-7315.19 CTH 

7315.20 CTH; 

MaxNOM 50 % (EXW); sau 

RVC 55 % (FOB). 

7315.81-7319.90 CTH 

7320.10 CTH; 

MaxNOM 50 % (EXW); sau 



 

 

&amp;/ro 91 

Coloana 1 

Clasificarea în 

Sistemul armonizat 

(2017), inclusiv 

descrierea specifică 

Coloana 2 

Regula de origine specifică produsului 

RVC 55 % (FOB). 

7320.20-7326.90 CTH 



 

 

&amp;/ro 92 

Coloana 1 

Clasificarea în 

Sistemul armonizat 

(2017), inclusiv 

descrierea specifică 

Coloana 2 

Regula de origine specifică produsului 

Capitolul 74 Cupru și articole din cupru 

74.01-74.02 CTH 

74.03 CTSH 

74.04-74.19 CTH 

Capitolul 75 Nichel și articole din nichel 

75.01-75.04 CTSH 

75.05-75.08 CTH 

Capitolul 76 Aluminiu și articole din aluminiu 

76.01 CTSH 

76.02-76.06 CTH și MaxNOM 50 % (EXW); sau 

CTH și RVC 55 % (FOB). 

76.07 CTH, cu excepția poziției 76.06. 

7608.10-7616.91 CTH și MaxNOM 50 % (EXW); sau 

CTH și RVC 55 % (FOB). 

7616.99 CTH; 

MaxNOM 50 % (EXW); sau 

RVC 55 % (FOB). 

Capitolul 78 Plumb și articole din plumb 

7801.10 CTSH 

7801.91-7801.99 CTH, cu excepția poziției 78.02. 

78.02-78.04 CTH 



 

 

&amp;/ro 93 

Coloana 1 

Clasificarea în 

Sistemul armonizat 

(2017), inclusiv 

descrierea specifică 

Coloana 2 

Regula de origine specifică produsului 

78.06 CTH; 

MaxNOM 50 % (EXW); sau 

RVC 55 % (FOB). 



 

 

&amp;/ro 94 

Coloana 1 

Clasificarea în 

Sistemul armonizat 

(2017), inclusiv 

descrierea specifică 

Coloana 2 

Regula de origine specifică produsului 

Capitolul 79 Zinc și articole din zinc 

79.01-79.07 CTH 

Capitolul 80  Staniu și articole din staniu 

80.01-80.07 CTH 

Capitolul 81 Alte metale comune; metaloceramice; articole din aceste materiale 

81.01-81.13 CTSH; sau 

Fabricare din materiale neoriginare de la orice poziție prin rafinare, topire 

sau tratarea termică a metalelor. 

Capitolul 82 Unelte și scule, articole de cuțitărie și tacâmuri, din metale comune; părți 

ale acestor articole, din metale comune 

8201.10-8205.70 CTH; 

MaxNOM 50 % (EXW); sau 

RVC 55 % (FOB). 

8205.90 CTH; cu toate acestea, pot fi incluse în set unelte neoriginare de la poziția 

82.05, cu condiția ca valoarea lor totală să nu depășească 15 % din prețul 

EXW sau FOB al produsului. 

82.06 CTH, cu excepția pozițiilor 82.02-82.05; cu toate acestea, pot fi incluse în 

set unelte neoriginare de la pozițiile 82.02-82.05, cu condiția ca valoarea 

lor totală să nu depășească 15 % din prețul EXW sau FOB al produsului. 

82.07-82.15 CTH; 

MaxNOM 50 % (EXW); sau 

RVC 55 % (FOB). 



 

 

&amp;/ro 95 

Coloana 1 

Clasificarea în 

Sistemul armonizat 

(2017), inclusiv 

descrierea specifică 

Coloana 2 

Regula de origine specifică produsului 

Capitolul 83 Articole diverse din metale comune 

83.01-83.11 CTH; 

MaxNOM 50 % (EXW); sau 

RVC 55 % (FOB). 

SECȚIUNEA XVI MAȘINI ȘI APARATE, ECHIPAMENTE ELECTRICE ȘI PĂRȚI ALE 

ACESTORA; APARATE DE ÎNREGISTRAT SAU DE REPRODUS 

SUNETUL, APARATE DE ÎNREGISTRAT SAU DE REPRODUS 

IMAGINI ȘI SUNET DE TELEVIZIUNE ȘI PĂRȚI ȘI ACCESORII ALE 

ACESTOR APARATE 

Capitolul 84 Reactoare nucleare, cazane, mașini, aparate și dispozitive mecanice; părți 

ale acestora 

84.01-84.06 CTH; 

MaxNOM 50 % (EXW); sau 

RVC 55 % (FOB). 

84.07-84.08
1
 MaxNOM 50 % (EXW); sau 

RVC 55 % (FOB). 

84.09-84.24 CTH; 

MaxNOM 50 % (EXW); sau 

RVC 55 % (FOB). 

                                                 
1
 Pentru pozițiile 84.07-84.08, a se vedea și apendicele 3-B-1. 



 

 

&amp;/ro 96 

Coloana 1 

Clasificarea în 

Sistemul armonizat 

(2017), inclusiv 

descrierea specifică 

Coloana 2 

Regula de origine specifică produsului 

84.25-84.30 CTH, cu excepția poziției 84.31; 

MaxNOM 50 % (EXW); sau 

RVC 55 % (FOB). 

84.31-84.43 CTH; 

MaxNOM 50 % (EXW); sau 

RVC 55 % (FOB). 

84.44-84.47 CTH, cu excepția poziției 84.48; 

MaxNOM 50 % (EXW); sau 

RVC 55 % (FOB). 

84.48-84.55 CTH; 

MaxNOM 50 % (EXW); sau 

RVC 55 % (FOB). 

84.56-84.65 CTH, cu excepția poziției 84.66; 

MaxNOM 50 % (EXW); sau 

RVC 55 % (FOB). 

84.66-84.68 CTH; 

MaxNOM 50 % (EXW); sau 

RVC 55 % (FOB). 

84.70-84.72 CTH, cu excepția poziției 84.73; 

MaxNOM 50 % (EXW); sau 

RVC 55 % (FOB). 



 

 

&amp;/ro 97 

Coloana 1 

Clasificarea în 

Sistemul armonizat 

(2017), inclusiv 

descrierea specifică 

Coloana 2 

Regula de origine specifică produsului 

84.73-84.87 CTH; 

MaxNOM 50 % (EXW); sau 

RVC 55 % (FOB). 



 

 

&amp;/ro 98 

Coloana 1 

Clasificarea în 

Sistemul armonizat 

(2017), inclusiv 

descrierea specifică 

Coloana 2 

Regula de origine specifică produsului 

Capitolul 85 Mașini, aparate și echipamente electrice și părți ale acestora; aparate de 

înregistrat sau de reprodus sunetul, aparate de televiziune de înregistrat sau 

de reprodus imagine și sunet; părți și accesorii ale acestor aparate 

85.01-85.02 CTH, cu excepția poziției 85.03; 

MaxNOM 50 % (EXW); sau 

RVC 55 % (FOB). 

85.03-85.18 CTH; 

MaxNOM 50 % (EXW); sau 

RVC 55 % (FOB). 

85.19-85.21 CTH, cu excepția poziției 85.22; 

MaxNOM 50 % (EXW); sau 

RVC 55 % (FOB). 

85.22-85.23 CTH; 

MaxNOM 50 % (EXW); sau 

RVC 55 % (FOB). 

85.25-85.28 CTH, cu excepția poziției 85.29; 

MaxNOM 50 % (EXW); sau 

RVC 55 % (FOB). 

85.29-85.34 CTH; 

MaxNOM 50 % (EXW); sau 

RVC 55 % (FOB). 



 

 

&amp;/ro 99 

Coloana 1 

Clasificarea în 

Sistemul armonizat 

(2017), inclusiv 

descrierea specifică 

Coloana 2 

Regula de origine specifică produsului 

85.35-85.37 CTH, cu excepția poziției 85.38; 

MaxNOM 50 % (EXW); sau 

RVC 55 % (FOB). 



 

 

&amp;/ro 100 

Coloana 1 

Clasificarea în 

Sistemul armonizat 

(2017), inclusiv 

descrierea specifică 

Coloana 2 

Regula de origine specifică produsului 

85.38-85.39 CTH; 

MaxNOM 50 % (EXW); sau 

RVC 55 % (FOB). 

8540.11-8540.12 CTSH; 

MaxNOM 50 % (EXW); sau 

RVC 55 % (FOB). 

8540.20-8540.99 CTH; 

MaxNOM 50 % (EXW); sau 

RVC 55 % (FOB). 

8541.10-8541.60 CTSH; 

Materialele neoriginare utilizate au fost supuse unei difuzii; 

MaxNOM 50 % (EXW); sau 

RVC 55 % (FOB). 

8541.90 CTH; 

MaxNOM 50 % (EXW); sau 

RVC 55 % (FOB). 

8542.31-8542.39 CTSH; 

Materialele neoriginare utilizate au fost supuse unei difuzii; 

MaxNOM 50 % (EXW); sau 

RVC 55 % (FOB). 

8542.90-8543.90 CTH; 



 

 

&amp;/ro 101 

Coloana 1 

Clasificarea în 

Sistemul armonizat 

(2017), inclusiv 

descrierea specifică 

Coloana 2 

Regula de origine specifică produsului 

MaxNOM 50 % (EXW); sau 

RVC 55 % (FOB). 



 

 

&amp;/ro 102 

Coloana 1 

Clasificarea în 

Sistemul armonizat 

(2017), inclusiv 

descrierea specifică 

Coloana 2 

Regula de origine specifică produsului 

8544.11-8544.60 CTH, cu excepția pozițiilor 74.08, 74.13, 76.05 și 76.14; 

MaxNOM 50 % (EXW); sau 

RVC 55 % (FOB). 

8544.70 CTH, cu excepția pozițiilor 70.02 și 90.01; 

MaxNOM 50 % (EXW); sau 

RVC 55 % (FOB). 

85.45-85.48 CTH; 

MaxNOM 50 % (EXW); sau 

RVC 55 % (FOB). 

SECȚIUNEA XVII MIJLOACE DE TRANSPORT ȘI ECHIPAMENTE AUXILIARE 

Capitolul 86 Vehicule și echipamente pentru căile ferate sau similare și părți ale 

acestora; aparate mecanice (inclusiv electromecanice) de semnalizare a 

traficului 

86.01-86.09 CTH, cu excepția poziției 86.07; 

MaxNOM 50 % (EXW); sau 

RVC 55 % (FOB). 



 

 

&amp;/ro 103 

Coloana 1 

Clasificarea în 

Sistemul armonizat 

(2017), inclusiv 

descrierea specifică 

Coloana 2 

Regula de origine specifică produsului 

Capitolul 87 Vehicule terestre, altele decât materialul rulant de cale ferată și tramvai; 

părți și accesorii ale acestora 

87.01 -87.07
1
 MaxNOM 45 % (EXW); sau 

RVC 60 % (FOB). 

87.08
2
 CTH; 

MaxNOM 50 % (EXW); sau 

RVC 55 % (FOB). 

87.09-87.11 CTH; 

MaxNOM 50 % (EXW); sau 

RVC 55 % (FOB). 

87.12 MaxNOM 45 % (EXW); sau 

RVC 60 % (FOB). 

87.13-87.16 CTH; 

MaxNOM 50 % (EXW); sau 

RVC 55 % (FOB). 

Capitolul 88 Vehicule aeriene, nave spațiale și părți ale acestora 

88.01-88.05 CTH; 

MaxNOM 50 % (EXW); sau 

RVC 55 % (FOB). 

                                                 
1
 Pentru pozițiile 87.01-87.07, a se vedea și apendicele 3-B-1. 

2
 Pentru poziția 87.08, a se vedea și apendicele 3-B-1. 



 

 

&amp;/ro 104 

Coloana 1 

Clasificarea în 

Sistemul armonizat 

(2017), inclusiv 

descrierea specifică 

Coloana 2 

Regula de origine specifică produsului 

Capitolul 89 Vapoare, nave și dispozitive plutitoare 

89.01-89.08 CTH, cu excepția navelor de la poziția 89.06; 

MaxNOM 40 % (EXW); sau 

RVC 65 % (FOB). 

SECȚIUNEA XVIII INSTRUMENTE ȘI APARATE OPTICE, FOTOGRAFICE SAU 

CINEMATOGRAFICE, DE MĂSURĂ, DE CONTROL SAU DE 

PRECIZIE; INSTRUMENTE ȘI APARATE MEDICO-CHIRURGICALE; 

CEASORNICĂRIE; INSTRUMENTE MUZICALE; PĂRȚI ȘI 

ACCESORII ALE ACESTORA 

Capitolul 90 Instrumente și aparate optice, fotografice sau cinematografice, de măsură, 

de control sau de precizie; instrumente și aparate medico-chirurgicale; părți 

și accesorii ale acestora 

9001.10-9001.40 CTH; 

MaxNOM 50 % (EXW); sau 

RVC 55 % (FOB). 

9001.50 CTH; 

Fabricare în cadrul căreia are loc una dintre următoarele operațiuni: 

- finisarea lentilei semifabricate pentru obținerea unei lentile oftalmologice 

finite cu putere de corecție optică, destinată să fie montată pe o pereche de 

ochelari; sau 

- acoperirea lentilei prin tratamente adecvate cu scopul de a îmbunătăți 

vederea și a asigura protecția utilizatorului; 

MaxNOM 50 % (EXW); sau 



 

 

&amp;/ro 105 

Coloana 1 

Clasificarea în 

Sistemul armonizat 

(2017), inclusiv 

descrierea specifică 

Coloana 2 

Regula de origine specifică produsului 

RVC 55 % (FOB). 



 

 

&amp;/ro 106 

Coloana 1 

Clasificarea în 

Sistemul armonizat 

(2017), inclusiv 

descrierea specifică 

Coloana 2 

Regula de origine specifică produsului 

9001.90-9033.00 CTH, cu excepția poziției 96.20; 

MaxNOM 50 % (EXW); sau 

RVC 55 % (FOB). 

Capitolul 91 Ceasornicărie 

9101.11-9113.20 CTH; 

MaxNOM 50 % (EXW); sau 

RVC 55 % (FOB). 

9113.90 CTH 

91.14 CTH; 

MaxNOM 50 % (EXW); sau 

RVC 55 % (FOB). 

Capitolul 92 Instrumente muzicale; părți și accesorii ale acestora 

92.01-92.09 MaxNOM 50 % (EXW); sau 

RVC 55 % (FOB). 

SECȚIUNEA XIX ARME, MUNIȚIE, PĂRȚI ȘI ACCESORII ALE ACESTORA 

Capitolul 93 Arme, muniție, părți și accesorii ale acestora 

93.01-93.07 MaxNOM 50 % (EXW); sau 

RVC 55 % (FOB). 
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Coloana 1 

Clasificarea în 

Sistemul armonizat 

(2017), inclusiv 

descrierea specifică 

Coloana 2 

Regula de origine specifică produsului 

SECȚIUNEA XX MĂRFURI ȘI PRODUSE DIVERSE 

Capitolul 94 Mobilă; mobilier medico-chirurgical; articole de pat și similare; aparate de 

iluminat nedenumite și necuprinse în altă parte; lămpi pentru reclame 

luminoase, însemne luminoase, plăci indicatoare luminoase și articole 

similare; construcții prefabricate 

9401.10-9401.80 CTH; 

MaxNOM 50 % (EXW); sau 

RVC 55 % (FOB). 

9401.90 CC 

94.02-94.06 

 

CTH; 

MaxNOM 50 % (EXW); sau 

RVC 55 % (FOB). 

Capitolul 95 Jucării, jocuri, articole pentru divertisment sau pentru sport; părți și 

accesorii ale acestora 

95.03-95.05 CTH; 

MaxNOM 50 % (EXW); sau 

RVC 55 % (FOB). 

95.06  

- Crose de golf și 

părți ale acestora: 

CTH; cu toate acestea, pot fi utilizate eboșe neoriginare pentru fabricarea 

capetelor croselor de golf. 

- Altele: CTH; 

MaxNOM 50 % (EXW); sau 
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Coloana 1 

Clasificarea în 

Sistemul armonizat 

(2017), inclusiv 

descrierea specifică 

Coloana 2 

Regula de origine specifică produsului 

RVC 55 % (FOB). 
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Coloana 1 

Clasificarea în 

Sistemul armonizat 

(2017), inclusiv 

descrierea specifică 

Coloana 2 

Regula de origine specifică produsului 

95.07-95.08 CTH; 

MaxNOM 50 % (EXW); sau 

RVC 55 % (FOB). 

Capitolul 96 Articole diverse 

96.01 CC 

96.02-96.04 CTH; 

MaxNOM 50 % (EXW); sau 

RVC 55 % (FOB). 

96.05 Fiecare articol din set trebuie să respecte regula care i s-ar aplica dacă nu ar 

face parte din setul respectiv; cu toate acestea, pot fi utilizate articole 

neoriginare, cu condiția ca valoarea lor totală să nu depășească 15 % din 

prețul EXW sau FOB al setului. 

96.06-96.20 

 

CTH; 

MaxNOM 50 % (EXW); sau 

RVC 55 % (FOB). 

SECȚIUNEA XXI OBIECTE DE ARTĂ, OBIECTE DE COLECȚIE ȘI ANTICHITĂȚI 

Capitolul 97 Obiecte de artă, obiecte de colecție și antichități 

97.01-97.06 CTH 
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Apendicele 3-B-1 

 

 

Dispoziții referitoare la anumite vehicule și părți ale vehiculelor 

 

 

SECȚIUNEA 1 

 

Declarațiile furnizorului 

 

În cazul în care un furnizor din Japonia oferă unui producător din Japonia de produse de la pozițiile 

84.07 și 84.08 și de la pozițiile 87.01-87.08 informațiile necesare pentru a stabili caracterul originar 

al produselor, furnizorul poate pune la dispoziție o declarație a furnizorului. 

 

 

SECȚIUNEA 2 

 

Pragul intermediar al regulilor de origine specifice produsului pentru vehicule și părți ale 

vehiculelor 

 

1. În sensul prezentei secțiuni, „an” înseamnă, în ceea ce privește primul an, perioada de 

douăsprezece luni de la data intrării în vigoare a prezentului acord, iar pentru fiecare an 

ulterior, perioada de douăsprezece luni după sfârșitul anului anterior. 
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2. În cazul vehiculelor de la poziția 87.03, fiecare parte aplică următoarea regulă: 

 

Din primul an până la 

sfârșitul celui de-al treilea an 

Din al patrulea an până la 

sfârșitul celui de-al șaselea 

an 

De la începutul celui de-al 

șaptelea an 

MaxNOM 55 % (EXW)  

sau 

RVC 50 % (FOB) 

MaxNOM 50 % (EXW)  

sau 

RVC 55 % (FOB) 

MaxNOM 45 % (EXW)  

sau 

RVC 60 % (FOB) 

 

3. Pragul intermediar prevăzut în tabelele de la literele (a)-(c) se aplică produselor exportate 

direct dintr-o parte către cealaltă parte și nu se aplică produselor care sunt încorporate într-un 

vehicul complet ca materiale în partea exportatoare: 

 

(a) În cazul părților vehiculelor de la pozițiile 84.07 și 84.08, fiecare parte aplică 

următoarea regulă: 

 

Din primul an până la sfârșitul celui de-al 

treilea an 

De la începutul celui de-al patrulea an 

MaxNOM 60 % (EXW); sau 

RVC 45 % (FOB) 

MaxNOM 50 % (EXW); sau 

RVC 55 % (FOB) 

 

(b) În cazul părților vehiculelor de la pozițiile 87.06 și 87.07, fiecare parte aplică 

următoarea regulă: 

 

Din primul an până la sfârșitul celui de-al 

cincilea an 

De la începutul celui de-al șaselea an 

MaxNOM 55 % (EXW); sau 

RVC 50 % (FOB) 

MaxNOM 45 % (EXW); sau 

RVC 60 % (FOB) 
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(c) În cazul părților vehiculelor de la poziția 87.08, fiecare parte aplică următoarea regulă: 

 

Din primul an până la sfârșitul celui de-al 

treilea an 

De la începutul celui de-al patrulea an 

MaxNOM 60 % (EXW) sau CTH; sau 

RVC 45 % (FOB) sau CTH 

MaxNOM 50 % (EXW) sau CTH; sau 

RVC 55 % (FOB) sau CTH 

 

 

SECȚIUNEA 3 

 

Aplicarea regulilor de origine specifice produsului pentru anumite autovehicule prin procese de 

producție legate de anumite părți 

 

1. Pentru respectarea regulii de origine specifice produsului din coloana 2 din anexa 3-B 

aplicabile autovehiculelor de la subpozițiile 8703.21-8703.90, un material enumerat în 

coloana (i) din tabelul de mai jos utilizat la fabricarea respectivelor autovehicule este 

considerat ca fiind originar din una dintre părți dacă: 

 

(a) respectă regula de origine specifică produsului din coloana 2 din anexa 3-B aplicabilă 

materialului respectiv; sau 
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(b) procesul de producție referitor la materialul respectiv, așa cum este prevăzut în coloana 

(ii) din tabelul de mai jos, este realizat în una dintre părți. 

 

Tabel 

 

Coloana (i) 

Clasificarea în Sistemul 

armonizat (2017), inclusiv 

descrierea specifică
1
  

Coloana (ii) 

Proces de producție conex 

7007.11 Călirea unui material neoriginar, cu condiția să nu fie 

utilizate materiale neoriginare de la poziția 70.07. 

7007.21 Călirea sau laminarea unui material neoriginar, cu condiția să 

nu fie utilizate materiale neoriginare de la poziția 70.07. 

 

                                                 
1
  În cazul în care în coloana (i) este inclusă o descriere specifică a unui material, procesul de 

producție conex din coloana (ii) se referă numai la acest material. 
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Coloana (i) 

Clasificarea în Sistemul 

armonizat (2017), inclusiv 

descrierea specifică
1
  

Coloana (ii) 

Proces de producție conex 

 

8707.10 

Caroserii brute
2
 din oțel, 

pentru autovehiculele de la 

subpozițiile 8703.21-8703.90 

 

 

Fabricare din produse semifinite din oțel neoriginare de la 

pozițiile 72.07, 72.18 și 72.24
3
. 

 

                                                 
1
  În cazul în care în coloana (i) este inclusă o descriere specifică a unui material, procesul de 

producție conex din coloana (ii) se referă numai la acest material. 
2
  În sensul prezentei secțiuni, „caroserie brută” înseamnă o caroserie în care componentele din 

metal au fost unite înainte de vopsire; include montajul: 

 -- cadrului; și 

 -- al părților caroseriei; și 

 exclude montajul pe cadru: 

 -- al motorului; 

 -- al subansamblurilor șasiului sau al elementelor decorative (geamuri, scaune, tapiserie, 

dispozitive electronice etc.); sau 

 -- al pieselor mobile (uși, portbagaj, capotă, aripi). 
3
  Pentru a aplica regula conexă referitoare la procesul de producție: 

(a) părțile caroseriei brute enumerate mai jos, în măsura în care sunt părți componente ale 

caroseriei brute, sunt fabricate din oțel: 

- stâlpii din față, centrali și din spate sau părțile echivalente; 

- lonjeroanele laterale sau părțile echivalente; 

- traversele sau părțile echivalente; 

- lonjeroanele inferioare sau părțile echivalente; 

- panourile laterale sau părțile echivalente; 

- lonjeroanele superioare sau părțile echivalente; 

- suportul tabloului de bord sau partea echivalentă; 

- suporturile de acoperiș sau părțile echivalente; 

- peretele din spate sau partea echivalentă; 

- tablierul sau partea echivalentă; 

- barele de protecție sau părțile echivalente; și 

- planșeul sau partea echivalentă; și 

 (b) părțile sau combinațiile de părți, indiferent de denumirea lor, în măsura în care 

îndeplinesc aceeași funcție ca cele enumerate mai sus, sunt, de asemenea, fabricate din 

oțel. 
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Coloana (i) 

Clasificarea în Sistemul 

armonizat (2017), inclusiv 

descrierea specifică
1
  

Coloana (ii) 

Proces de producție conex 

 

8708.10 

- Bare de protecție (cu 

excepția părților acestora) 

 

Toate produsele din polimer și produsele laminate plate 

neoriginare utilizate trebuie turnate sau ștanțate. 

 

8708.29 

 

- piese ștanțate pentru 

caroserii (cu excepția părților 

acestora) 

 

- ansamblurile de uși (cu 

excepția părților acestora) 

Toate materialele neoriginare trebuie să fie turnate sau 

ștanțate. 

 

Toate materialele neoriginare utilizate pentru fabricarea 

tapiseriei feței de ușă sau a panoului interior al ușii trebuie să 

fie turnate sau ștanțate; și 

toate părțile ușilor neoriginare utilizate trebuie să fie 

asamblate; și 

nu pot fi utilizate materiale neoriginare de la poziția 87.08. 

8708.50 

- Punți cu diferențial, chiar 

prevăzute cu alte organe de 

transmisie 

 

Arborele de transmisie și diferențialul sunt fabricate din 

metal laminat plat neoriginar; și 

nu pot fi utilizate materiale neoriginare de la poziția 87.08. 

- Osii portante (cu excepția 

părților acestora) 

Osiile portante sunt fabricate din metal laminat plat 

neoriginar; și 

nu pot fi utilizate materiale neoriginare de la poziția 87.08. 

 

 

                                                 
1
  În cazul în care în coloana (i) este inclusă o descriere specifică a unui material, procesul de 

producție conex din coloana (ii) se referă numai la acest material. 
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2. Aplicarea punctului 1 nu aduce atingere aplicării dispozițiilor secțiunii A din capitolul 3 și ale 

anexei 3-A. 

 

 

SECȚIUNEA 4 

 

Revizuirea punerii în aplicare a secțiunii 3 și consultările pe această temă 

 

1. După șapte ani de la intrarea în vigoare a prezentului acord, părțile, la cererea uneia dintre ele, 

pe baza informațiilor disponibile, revizuiesc în comun punerea în aplicare a secțiunii 3. 

 

2. După inițierea revizuirii prevăzute la punctul 1, o parte poate solicita consultări cu cealaltă 

parte, cu condiția ca, pe baza unor fapte și nu doar pe bază de presupuneri, speculații sau 

posibilități îndepărtate, să existe dovezi: 

 

(a) că importurile de produse de la subpozițiile 8703.21-8703.90 din partea solicitată în 

partea solicitantă, prin aplicarea secțiunii 3, au crescut semnificativ în termeni absoluți 

sau raportat la producția internă sau 

 

(b) ale unor modificări ale modelelor de aprovizionare după intrarea în vigoare a 

prezentului acord care au avut un impact negativ asupra concurenței pentru producătorii 

interni de produse aflate în concurență directă din partea solicitantă. 
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3. Părțile se consultă pentru a stabili exactitatea faptelor și pentru a identifica măsurile adecvate 

legate de punerea în aplicare a secțiunii 3. Aceste măsuri nu trebuie să aibă ca rezultat o 

extindere a aplicării secțiunii 3. 

 

4. Pentru mai multă certitudine, în cazul unui dezacord între părți cu privire la aplicarea 

prezentei secțiuni, o parte poate recurge la mecanismul de soluționare a litigiilor prevăzut în 

capitolul 21. 

 

 

SECȚIUNEA 5 

 

Relația cu țările terțe 

 

Părțile pot decide că unele sau toate materialele de la pozițiile 84.07, 85.44 și 87.08 din Sistemul 

armonizat originare dintr-o țară terță utilizate la fabricarea într-o parte a unui produs de la poziția 

87.03 din Sistemul armonizat sunt considerate ca fiind materiale originare în temeiul prezentului 

acord, cu condiția ca: 

 

(a) fiecare parte să aibă un acord comercial în vigoare care instituie o zonă de liber schimb cu țara 

terță respectivă, în sensul articolului XXIV din GATT 1994; 

 

(b) între parte și țara terță respectivă să existe un acord de cooperare administrativă care să 

asigure punerea în aplicare deplină a prezentei secțiuni și partea respectivă să notifice acordul 

celeilalte părți; și 

 

(c) părțile să convină cu privire la orice alte condiții aplicabile. 
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ANEXA 3-C 

 

 

INFORMAȚIILE MENȚIONATE LA ARTICOLUL 3.5: 

 

Informațiile menționate la articolul 3.5 alineatul (4) se limitează la următoarele elemente: 

 

(a) descrierea și numărul de clasificare tarifară în SA a produsului furnizat și a materialelor 

neoriginare utilizate la fabricarea acestuia; 

 

(b) în cazul în care se aplică metode bazate pe valori în conformitate cu anexa 3-B, valoarea 

unitară și valoarea totală a produsului furnizat și a materialelor neoriginare utilizate la 

fabricarea acestuia; 

 

(c) în cazul în care sunt necesare procese de producție specifice în conformitate cu anexa 3-B, o 

descriere a prelucrării efectuate asupra materialelor neoriginare utilizate; și 

 

(d) o declarație din partea furnizorului că informațiile menționate la literele (a) - (c) sunt exacte și 

complete, data la care este furnizată declarația și numele în clar și adresa furnizorului. 

 

 



 

 

&amp;/ro 119 

ANEXA 3-D 

 

 

TEXTUL ATESTATULUI DE ORIGINE 

 

Atestatul de origine se întocmește utilizând textul de mai jos în una dintre următoarele versiuni 

lingvistice și în conformitate cu actele cu putere de lege și actele administrative ale părții 

exportatoare. În cazul în care atestatul de origine este completat de mână, acesta trebuie scris cu 

cerneală și cu litere de tipar. Atestatul de origine se redactează în conformitate cu notele de subsol 

corespunzătoare. Reproducerea notelor de subsol nu este necesară. 

 

Versiunea în limba japoneză 

 

（期間：……………から……………まで（注１）） 

 

この文書の対象となる産品の輸出者（輸出者参照番号………（注２））は、別段の明示を

する場合を除くほか、当該産品の原産地………が特恵に係る原産地であることを申告す

る。（注３） 

 

（使用された原産性の基準（注４）） 

………………………………………………………………………………………... 

 

（場所及び日付）（注５） 

……………………………………………………………………………………….. 

 

（輸出者の氏名又は名称（活字体で）） 

……………………………………………………………………………………….. 
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Versiunea în limba bulgară 

Versiunea în limba spaniolă 

Versiunea în limba cehă 

Versiunea în limba daneză 

Versiunea în limba germană 

Versiunea în limba estonă 

Versiunea în limba greacă 

Versiunea în limba engleză 

 

(Period: from…………… to …………
(1)

 ) 

 

The exporter of the products covered by this document (Exporter Reference No ……... 
(2)

) declares 

that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ...………preferential origin 
(3)

. 

 

(Origin criteria used
(4)

) 

……………………………………………………………............................................. 

(Place and date
(5)

) 

............................................................................................................... 

(Printed name of the exporter) 

............................................................................................................... 
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Versiunea în limba franceză 

Versiunea în limba croată 

Versiunea în limba italiană 

Versiunea în limba letonă 

Versiunea în limba lituaniană 

Versiunea în limba maghiară 

Versiunea în limba malteză 

Versiunea în limba neerlandeză 

Versiunea în limba polonă 

Versiunea în limba portugheză 

Versiunea în limba română 

Versiunea în limba slovacă 

Versiunea în limba slovenă 

Versiunea în limba finlandeză 

Versiunea în limba suedeză 

 

 

(…) 
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(1)
 În cazul în care atestatul de origine este completat pentru mai multe transporturi de produse 

originare identice în sensul articolului 3.17 alineatul (5) litera (b), a se indica perioada în care 

se va aplica atestatul de origine. Perioada respectivă nu trebuie să depășească 12 luni. Toate 

importurile produsului trebuie să aibă loc în perioada indicată. În cazul în care nu se aplică o 

perioadă de timp, acest câmp poate rămâne necompletat. 

 

(2)
 A se indica numărul de referință prin care este identificat exportatorul. Pentru un exportator 

din Uniunea Europeană, acesta va fi numărul atribuit în conformitate cu actele cu putere de 

lege și actele administrative ale Uniunii Europene. Pentru un exportator japonez, acesta va fi 

numărul de societate comercială din Japonia. În cazul în care exportatorului nu i-a fost atribuit 

un număr, acest câmp poate rămâne necompletat. 

 

(3)
 A se indica originea produsului; Uniunea Europeană sau Japonia. 

 

(4)
 A se indica, după caz, unul sau mai multe dintre următoarele coduri: 

 

„A” pentru un produs menționat la articolul 3.2 alineatul (1) litera (a); 

 

„B” pentru un produs menționat la articolul 3.2 alineatul (1) litera (b); 
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„C” pentru un produs menționat la articolul 3.2 alineatul (1) litera (c), cu următoarele 

informații suplimentare privind tipul regulii specifice produsului aplicate efectiv 

produsului: 

 

„1” pentru o regulă privind schimbarea clasificării tarifare; 

 

„2” pentru o regulă privind valoarea maximă a materialelor neoriginare sau conținutul 

minim al valorii regionale; 

 

„3” pentru o regulă privind un proces de producție specific; sau 

 

„4” în cazul aplicării dispozițiilor secțiunii 3 din apendicele 3-B-1; 

 

„D” pentru acumularea menționată la articolul 3.5; sau 

 

„E” pentru toleranțele menționate la articolul 3.6. 

 

(5)
 Locul și data pot fi omise dacă informațiile există deja în documentul propriu-zis. 
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ANEXA 3-E 

 

 

PRIVIND PRINCIPATUL ANDORRA 

 

1. Produsele originare din Principatul Andorra clasificate în capitolele 25-97 din Sistemul 

armonizat sunt acceptate de Japonia ca fiind originare din Uniunea Europeană în sensul 

prezentului acord. 

 

2. Punctul 1 se aplică cu condiția ca, în virtutea uniunii vamale instituite prin Decizia 

90/680/CEE a Consiliului din 26 noiembrie 1990 privind încheierea Acordului sub forma unui 

schimb de scrisori între Comunitatea Economică Europeană și Principatul Andorra, 

Principatul Andorra să aplice produselor originare din Japonia același tratament tarifar 

preferențial pe care îl aplică acestor produse Uniunea Europeană. 

 

3. Capitolul 3 se aplică mutatis mutandis în scopul prezentei anexe. 
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ANEXA 3-F 

 

 

PRIVIND REPUBLICA SAN MARINO 

 

1. Produsele originare din Republica San Marino sunt acceptate de Japonia ca fiind originare din 

Uniunea Europeană în sensul prezentului acord. 

 

2. Punctul 1 se aplică cu condiția ca, în temeiul Acordului de cooperare și uniune vamală dintre 

Comunitatea Economică Europeană și Republica San Marino, încheiat la Bruxelles la 16 

decembrie 1991, Republica San Marino să aplice produselor originare din Japonia același 

tratament tarifar preferențial pe care îl aplică acestor produse Uniunea Europeană. 

 

3. Capitolul 3 se aplică mutatis mutandis în scopul prezentei anexe. 
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ANEXA 6 

 

 

ADITIVI ALIMENTARI 

 

În vederea aplicării capitolului 6, părțile recunosc importanța transparenței și a previzibilității în 

ceea ce privește procedurile de solicitare și de aprobare pentru aditivii alimentari, reafirmă și își iau 

următoarele angajamente: 

 

1. Recunoscând că orientările relevante privind aditivii alimentari sunt disponibile pe un site 

internet oficial în mod gratuit, părțile sunt încurajate să pună la dispoziție aceste orientări în 

limba engleză. La cererea unei părți, cealaltă parte va avea în vedere traducerea unei anumite 

orientări în limba engleză, dacă este posibil. 

 

2. Cerințele fiecărei părți în materie de informații trebuie să fie limitate la ceea ce este necesar 

pentru aprobarea unui aditiv alimentar. 

 

3. Fiecare parte trebuie să ia în considerare standardele și orientările internaționale relevante, 

inclusiv domeniul de aplicare, definițiile și principiile acestora, precum și evaluările de risc 

realizate de organisme internaționale, cu privire la aditivii alimentari, enzimele, mijloacele 

auxiliare de prelucrare sau substanțele nutritive, pentru aprobarea acestor aditivi alimentari. 
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4. Afirmând că o parte se poate aștepta în mod legitim ca cealaltă parte să desfășoare procedura 

de aprobare în conformitate cu perioada standard de prelucrare, fiecare parte își ia următoarele 

angajamente: 

 

(a) autorizarea aditivilor alimentari se efectuează și se finalizează fără întârzieri 

nejustificate; și 

 

(b) perioada standard de desfășurare a fiecărei proceduri de aprobare a unui aditiv alimentar 

este publicată. 

 

5. În cazul în care procedurile lor de aprobare pentru aditivii alimentari suferă modificări 

semnificative, părțile aplică procedurile prevăzute la articolul 6.11. 

 

6. Nicio dispoziție din prezenta anexă nu se interpretează ca împiedicând părțile să instituie, să 

mențină, să amendeze sau să modifice procedurile de aprobare în conformitate cu dispozițiile 

capitolului 6. 

 

7. O parte poate aplica procedurile de consultare și de soluționare a litigiilor prevăzute în 

capitolul 21 pentru aspectele menționate în prezenta anexă, sub rezerva dispozițiilor 

corespunzătoare prevăzute în capitolul 6 și în conformitate cu acestea. 

 

 

 


