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ANEXA I 

În tabelul din anexa la Regulamentul (UE) nr. 1388/2013, se introduc următoarele rânduri, în 

ordinea codurilor NC indicate în a doua coloană a tabelului respectiv: 

Nr. de 

ordine 
Codul NC TARIC Descrierea 

Perioada de 

contingentar

e 

Volumul 

contingentului  

Taxa 

vamală 

contingent

ară (%) 

„09.2726 ex 2906 11 00 10 Levomentol (INN) (CAS RN 2216-51-5) 1.7. - 31.12. 185 tone 0 %” 

„09.2728 ex 2915 90 70 85 Trifluoroacetat de etil (CAS RN 383-63-1) 1.7. - 31.12. 200 tone 0 %” 

„09.2684 ex 2916 39 90 28 Clorură de 2,5-dimetilfenilacetil (CAS RN 55312-97-5) 1.7. - 31.12. 125 tone 0 %” 

„09.2730 ex 2921 59 90 80 4,4'-Metandiildianilină (CAS RN 101-77-9) sub formă de granule, utilizată la 

fabricarea prepolimerilor 

 (2) 

1.7. - 31.12. 100 tone 0 %” 

„09.2732 ex 2933 39 99 66 Fluazinam (ISO) (CAS RN 79622-59-6), cu o puritate în procente de masă de 

cel puțin 98,5 % 

1.7. - 31.12. 100 tone 0 %” 

„09.2734 ex 7409 19 00 20 Plăci sau foi alcătuite 

— dintr-un strat ceramic din nitrură de siliciu cu o grosime de 

minimum 0,32 mm (± 0,1 mm) și de maximum 1,0 mm (± 0,1 

mm), 

— acoperite pe ambele fețe cu o folie de cupru rafinat cu o 

grosime de 0,8 mm (± 0,1 mm) și 

— pe una din fețe parțial acoperite cu o peliculă de argint 
 

1.7. - 31.12. 3 500 000 

bucăți 
0 %” 

„09.2736 ex 7607 11 90 83 Bandă sau folie din aliaj de aluminiu și de magneziu: 

— dintr-un aliaj conform standardului 5182-H19 sau 5052-H19, 

— în rulouri cu un diametru exterior de maximum 1 350 mm,  

— cu o grosime (toleranță - 0,006 mm) de 0,15 mm, 0,16 mm, 

0,18 mm sau 0,20 mm, 

— cu o lățime (toleranță ± 0,3 mm) de 12,5 mm, 15,0 mm, 16,0 

mm, 25,0 mm, 35,0 mm, 50,0 mm sau 356 mm, 

— cu o toleranță a curburii de maximum 0,5 mm/750 mm, 

— cu o măsură a planeității I = ±5, 

— cu o rezistență la tracțiune de peste 365MPa (5182-H19) sau 

de peste 320MPa (5052-H19) și 

— cu o alungire la rupere de peste 3 % (5182-H19) sau de peste 

2,5 % (5052-H19) 

destinată utilizării la fabricarea lamelelor pentru storuri (2) 

1.7. - 

31.12.2018 

300 tone 0 %” 

 
(2) Suspendarea taxelor face obiectul supravegherii vamale cu privire la destinația finală în conformitate cu articolul 254 din Regulamentul 

(UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii (JO L 269, 

10.10.2013, p. 1). 
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ANEXA II 

 

În tabelul din anexa la Regulamentul (UE) nr. 1388/2013, rândurile referitoare la contingentele 

tarifare cu numerele de ordine 09.2700, 09.2624, 09.2647, 09.2648, 09.2682, 09.2696, 09.2697, 

09.2676, 09.2876, 09.2721 și 09.2643 se înlocuiesc cu textul următor: 

Nr. de 

ordine 
Codul NC TARIC Descrierea 

Perioada de 

contingentare 

Volumul 

contingentului  

Taxa vamală 

contingentară 

(%) 

„09.2700 ex 2905 12 00 10 Propan-1-ol (alcool propilic) (CAS RN 71-23-8) 

 

1.1. - 31.12. 15 000 tone 0 %” 

„09.2624 2912 42 00  Etilvanilina (3-etoxi-4-hidroxibenzaldehidă) (CAS RN 121-

32-4) 

1.1. - 31.12. 1 950 tone 0 %” 

„09.2647 ex 2918 29 00 80 Pentaeritritol tetrakis(3-(3,5-di-terț-butil-4-hidroxifenil)-

propionat) (CAS RN 6683-19-8) 

— cu un grad de trecere de cel puțin 75 % din greutate prin 

sita cu ochiuri de 250 μm și cu un grad de trecere de cel 

puțin 99 % din greutate prin sita cu ochiuri de 500 μm și 

— un punct de topire de minimum 110 °C dar de maximum 

125 °C, 

destinat a fi utilizat la fabricarea de PVC ca stabilizator de tip 

one-pack pe bază de amestecuri de pulberi (pulberi sau 

granule) 

 (2) 

1.1. - 31.12. 140 tone 0 %” 

„09.2648 ex 2920 90 10 70 Sulfat de dimetil (CASRN77-78-1) 1.1. - 31.12. 18 000 tone 0 %” 

„09.2682 ex 2921 41 00 10 Anilină cu o puritate de minimum 99 % în greutate (CAS RN 

62-53-3) 

1.1. - 31.12. 150 000 de 

tone 
0 %” 

„09.2696 ex 2932 20 90 25 Decan-5-olidă (CAS RN 705-86-2) 1.1. - 31.12. 6 000 kg 0 %” 

„09.2697 ex 2932 20 90 30 Dodecan-5-olidă (CAS RN 713-95-1) 1.1. - 31.12. 6 000 kg 0 %” 

„09.2676 ex 3204 17 00 14 Preparate pe bază de colorant C.I. Pigment Red 48:2 

(CAS RN 7023-61-2) cu un conținut de minimum 60 % şi 

maximum 85 % în greutate de astfel de colorant 

1.1. - 31.12. 50 de tone 0 %” 

„09.2876 ex 3811 29 00 55 Aditivi constând în produși de reacție ai difenilaminei cu 

nonene ramificate având:  

— peste 28 %, dar nu mai mult de 55 % în greutate 

4-monononildifenilamină și 

— peste 45 %, dar nu mai mult de 65 % în greutate 4,4’-

dinonildifenilamină, 

— un procent total de 2,4-dinonildifenilamină și de 2,4’-

dinonildifenilamină de maximum 5 % în greutate,  

folosiți la fabricarea uleiurilor lubrifiante 

 (2) 

1.1. - 31.12. 900 tone 0 %” 

„09.2721 ex 5906 99 90 20 Material textil cauciucat țesut și stratificat, cu următoarele 

caracteristici: 

— cu trei straturi, 

— un strat exterior este alcătuit din material acrilic,  

— celălalt strat exterior este alcătuit din material poliesteric, 

— stratul mijlociu este alcătuit din cauciuc clorbutilic, 

— stratul mijlociu are o greutate de minimum 452 g/m2 și 

maximum 569 g/m2, 

— materialul textil are o greutate totală de minimum 952 

g/m2 și maximum 1 159 g/m2, 

1.1. - 31.12. 375 000 m² 0 %” 
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Nr. de 

ordine 
Codul NC TARIC Descrierea 

Perioada de 

contingentare 

Volumul 

contingentului  

Taxa vamală 

contingentară 

(%) 

— materialul textil are o grosime totală de minimum 0,8 

mm și maximum 4 mm, 

utilizat la fabricarea acoperișului retractabil al 

autovehiculelor 

 (2) 

„09.2643 ex 8504 40 82 30 Plăci de alimentare utilizate la fabricarea produselor de la 

pozițiile 8521 și 8528 

 (2) 

1.1. - 31.12. 15 000 000 

bucăți 
0 %” 

 
(2) Suspendarea taxelor face obiectul supravegherii vamale cu privire la destinația finală în conformitate cu articolul 254 din Regulamentul 

(UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii (JO L 269, 

10.10.2013, p. 1). 

 


