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ANEXA I 

Din tabelul care figurează în anexa la Regulamentul (UE) nr. 1387/2013 se elimină rândurile 

referitoare la suspendări pentru produsele identificate prin următoarele coduri NC și TARIC: 

Codul NC TARIC 

ex 2106 90 92 50 

ex 2837 20 00 20 

ex 2841 90 30 10 

ex 2912 29 00 35 

ex 2916 14 00 30 

ex 2921 59 90 10 

ex 2932 20 90 50 

ex 2934 20 80 15 

ex 2934 99 90 54 

ex 3208 90 19 25 

ex 3208 90 91 20 

ex 3705 00 90 10 

ex 3801 90 00 20 

ex 3824 99 92 73 

ex 3824 99 96 45 

ex 3901 90 80 91 

ex 3906 90 90 63 
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Codul NC TARIC 

ex 3907 20 99 80 

ex 3909 40 00 40 

ex 3912 90 10 10 

ex 3919 90 80 29 

ex 3920 99 90 20 

ex 3926 30 00 10 

ex 3926 90 97 50 

ex 3926 90 97 77 

ex 7020 00 10 20 

ex 8108 20 00 55 

ex 8108 20 00 70 

ex 8108 90 30 15 

ex 8108 90 30 80 

ex 8108 90 50 45 

ex 8108 90 60 30 

ex 8415 90 00 20 

ex 8483 30 32 20 

ex 8483 30 38 50 
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Codul NC TARIC 

ex 8483 40 90 20 

ex 8501 31 00 25 

ex 8503 00 91 31 

ex 8503 00 99 32 

ex 8503 00 99 50 

ex 8505 11 00 60 

ex 8505 19 90 50 

ex 8507 60 00 25 

ex 8529 90 92 55 

ex 8529 90 92 59 

ex 8708 29 10 10 

ex 8708 29 90 10 

ex 8708 95 10 40 

ex 8708 95 99 10 

ex 8708 99 10 30 

ex 8708 99 97 15 

ex 9013 80 90 20 
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ANEXA II 

În tabelul care figurează în anexa la Regulamentul (UE) nr. 1387/2013, se introduc următoarele 

rânduri în ordinea codurilor NC și TARIC indicate în prima și, respectiv, în a doua coloană a 

tabelului: 

Codul NC TARIC Descrierea 
Nivelul taxei 

autonome  

Unitate 

suplimentară 

Data prevăzută 

pentru 

reexaminarea 

obligatorie 

ex 2106 90 92 50 Hidrolizat de proteine din cazeină constând în: 

— minimum 20 % dar maximum 70 % aminoacizi liberi, în greutate, 

și 

— peptone, din care peste 90 % în greutate peptone care au o masă 

moleculară de maximum 2 000 Da 
 

0 % - 31.12.2022 

ex 2106 90 98 47 Preparat având umiditatea de minimum 1 % și de maximum 

4 %, care conține, în procente de masă: 

— minimum 15 % și maximum 35 % lapte acru, 

— 20 % (±10 %) lactoză, 

— 20 % (±10 %) concentrat de proteine din zer, 

— 15 % (±10 %) brânză Cheddar, 

— 3 % (±2 %) sare, 

— minimum 0,1 % și maximum 10 % acid lactic E270, 

— minimum 0,1 % și maximum 10 % gumă arabică E414 

utilizat la fabricarea produselor în industria alimentară sau a 

băuturilor 

 (2) 

0 % - 31.12.2022 

ex 2712 90 99 10 Amestec de 1-alchene (alfa-olefine) (CAS RN 131459-42-2), 

conținând în greutate minimum 80 % 1-alchene cu lungimea 

lanțului de minimum 24 de atomi de carbon și maximum 64 de 

atomi de carbon conținând în greutate peste 72 % 1-alchene cu 

mai mult de 28 de atomi de carbon 

 

 

0 % - 31.12.2022 

ex 2841 90 30 10 Metavanadat de potasiu (CAS RN 13769-43-2) 0 % - 31.12.2022 

ex 2842 10 00 50 Fluoroflogopit (CAS RN 12003-38-2) 0 % - 31.12.2022 

ex 2842 90 80 30 Dodecaclorură de aluminiu trititan (CAS RN 12003-13-3) 0 % - 31.12.2022 

ex 2903 99 80 60 1,1'-metandiilbis(4-fluorobenzen) (CAS RN 457-68-1) 0 % - 31.12.2022 

ex 2905 29 90 10 Cis-hex-3-en-1-ol (CAS RN 928-96-1) 0 % - 31.12.2022 

ex 2906 29 00 50 2,2'-(m-Fenilen)dipropan-2-ol (CAS RN 1999-85-5) 0 % - 31.12.2022 

ex 2907 29 00 75 Bifenil-4,4'-diol (CAS RN 92-88-6) 0 % - 31.12.2018 

ex 2912 29 00 35 Cinamaldehidă (CAS RN 104-55-2) 0 % - 31.12.2022 

ex 2912 29 00 45 p-Fenilbenzaldehidă (CAS RN 3218-36-8) 0 % - 31.12.2022 

ex 2912 49 00 50 2,6-Dihidroxibenzaldehidă (CAS RN 387-46-2) 0 % - 31.12.2022 

ex 2914 29 00 70 2-sec-Butilciclohexanonă (CAS RN 14765-30-1) 0 % - 31.12.2022 

ex 2914 29 00 80 1-(Cedr-8-en-9-il)etanonă (CAS RN 32388-55-9) 0 % - 31.12.2022 
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Codul NC TARIC Descrierea 
Nivelul taxei 

autonome  

Unitate 

suplimentară 

Data prevăzută 

pentru 

reexaminarea 

obligatorie 

ex 2915 39 00 10 Acetat de cis-3-hexenil (CAS RN 3681-71-8) 

 

 

0 % - 31.12.2022 

ex 2915 39 00 30 Acetat de 4-terț-butilciclohexil (CAS RN 32210-23-4) 0 % - 31.12.2022 

ex 2915 90 70 20 (R)-2-Fluoropropionat de metil (CAS RN 146805-74-5) 0 % - 31.12.2022 

ex 2916 20 00 20 Amestec de izomeri (1S,2R,6R,7R)- și (1R,2R,6R,7S)- de 

triciclo[5.2.1.0(2,6)]decan-2-carboxilat de etil 

(CAS RN 80657-64-3 și 80623-07-0) 

 

 

0 % - 31.12.2022 

ex 2918 30 00 15 Acid 2-fluoro-5-formilbenzoic (CAS RN 550363-85-4) 0 % - 31.12.2022 

ex 2918 99 90 38 Diclofop-metil (ISO) (CAS RN 51338-27-3) 

 

0 % - 31.12.2022 

ex 2921 59 90 10 Amestec de izomeri de 3,5-dietiltoluendiamină (CAS RN 

68479-98-1, CAS RN 75389-89-8) 

0 % - 31.12.2018 

ex 2922 39 00 15 2-Amino-3,5-dibromobenzaldehidă (CAS RN 50910-55-9) 

 

0 % - 31.12.2022 

ex 2926 90 70 15 2-Ciclohexiliden-2-fenilacetonitril (CAS RN 10461-98-0) 0 % - 31.12.2022 

ex 2926 90 70 18 Flumetrin (ISO) CAS RN 69770-45-2) 0 % - 31.12.2022 

ex 2926 90 70 33 Deltametrin (ISO) (CAS RN 52918-63-5) 0 % - 31.12.2022 

ex 2927 00 00 25 2,2’-azobis(4-metoxi-2,4-dimetilvaleronitril) (CAS RN 15545-

97-8) 

0 % - 31.12.2022 

ex 2931 90 00 10 Acid (3-fluoro-5-izobutoxifenil)boronic (CAS RN 850589-57-

0) 

0 % - 31.12.2022 

ex 2932 13 00 20 Alcool furfurilic (CAS RN 98-00-0) 0 % - 31.12.2022 

ex 2932 20 90 50 L-Lactid (CAS RN 4511-42-6) sau D-lactid (CAS RN 13076-

17-0) sau dilactid (CAS RN 95-96-5) 

0 % - 31.12.2022 

ex 2932 99 00 23 2-Etil-3-hidroxi-4-pironă (CAS RN 4940-11-8) 0 % - 31.12.2022 

ex 2933 39 99 38 (2-Cloropiridin-3-il) metanol (CAS RN 42330-59-6) 0 % - 31.12.2022 

ex 2933 39 99 39 2,6-Dicloropiridin-3-carboxamidă (CAS RN 62068-78-4) 0 % - 31.12.2022 

ex 2933 39 99 51 2,5-Dicloro-4,6-dimetilnicotinonitril (CAS RN 91591-63-8) 0 % - 31.12.2022 

ex 2933 59 95 22 6-Cloro-1,3-dimetiluracil (CAS RN 6972-27-6) 

 

 

0 % - 31.12.2022 

ex 2933 59 95 24 Clorhidrat de 1-(Ciclopropilcarbonil)piperazină 0 % - 31.12.2022 
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Codul NC TARIC Descrierea 
Nivelul taxei 

autonome  

Unitate 

suplimentară 

Data prevăzută 

pentru 

reexaminarea 

obligatorie 

(CAS RN 1021298-67-8) 

ex 2933 59 95 26 5-Fluoro-4-hidrazino-2-metoxipirimidină (CAS RN 166524-

64-7) 

0 % - 31.12.2022 

ex 2933 79 00 25 2-Oxo-2,3-dihidro-1H-indol-6-carboxilat de metil 

(CAS RN 14192-26-8) 

0 % - 31.12.2022 

ex 2933 99 80 48 5-Amino-6-metil-2-benzimidazolonă (CAS RN 67014-36-2) 0 % - 31.12.2022 

ex 2934 20 80 15 Bentiavalicarb-izopropil (ISO) (CAS RN 177406-68-7) 0 % - 31.12.2022 

ex 2934 99 90 54 2-benzil-2-dimetilamino-4’-morfolinobutirofenonă 

(CAS RN 119313-12-1) 

0 % - 31.12.2022 

ex 2934 99 90 59 Dolutegravir (INN) (CAS RN 1051375-16-6) sau dolutegravir 

de sodiu (CAS RN 1051375-19-9) 

0 % - 31.12.2022 

ex 2935 90 90 40 Venetoclax (INN) (CAS 1257044-40-8) 0 % - 31.12.2022 

ex 3204 13 00 15 Colorant C.I. Basic Blue 41 (CAS RN 12270-13-2) și 

preparate pe baza acestui colorant al căror conținut de colorant 

C.I. Basic Blue 41 este de minimum 50 % în greutate 

0 % - 31.12.2022 

ex 3204 13 00 25 Colorant C.I. Basic Red 46 (CAS RN 12221-69-1) și preparate 

pe baza acestui colorant al căror conținut de colorant 

C.I. Basic Red 46 este de minimum 20 % în greutate 

0 % - 31.12.2022 

ex 3204 13 00 35 Colorant C.I. Basic Yellow 28 (CAS RN 54060-92-3) și 

preparate pe baza acestui colorant al căror conținut de colorant 

C.I. Basic Yellow 28 este de minimum 75 % în greutate 

0 % - 31.12.2022 

ex 3204 13 00 45 Amestec de colorant C.I. Basic Blue 3 (CAS RN 33203-82-6) 

și colorant C.I. Basic Blue 159 (CAS RN 105953-73-9) cu un 

conținut de colorant Basic Blue de minimum 60 % în greutate 

0 % - 31.12.2022 

ex 3204 16 00 40 Soluție apoasă de colorant C.I. Reactive Red 141 

(CAS RN 61931-52-0) 

— cu un conținut de colorant C.I. Reactive Red 141 de minimum 

13 % în greutate și 

— care conține un conservant 
 

0 % - 31.12.2022 

ex 3204 17 00 29 Colorant C.I. Pigment Red 268 (CAS RN 16403-84-2) și 

preparate pe baza acestui colorant al căror conținut de colorant 

C.I. Pigment Red 268 este de minimum 80 % în greutate 

0 % - 31.12.2022 

ex 3206 49 70 40 Colorant C.I. Pigment Blue 27 (CAS RN 25869-00-5) și 

preparate pe baza acestui colorant al căror conținut de colorant 

C.I. Pigment Blue 27 este de minimum 85 % în greutate 

0 % - 31.12.2022 

ex 3208 90 19 

ex 3904 69 80 

25 

89 

Copolimer de tetrafluoretilenă în soluție de butilacetat cu un 

conținut de solvent de 50 % (± 2 %) în greutate 

 

0 % 

 

- 

 

31.12.2022 

 

ex 3707 10 00 60 Emulsie pentru sensibilizarea suprafețelor, conținând în 

greutate: 

— maximum 5 % generator de fotoacid, 

0 % - 31.12.2022 
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Codul NC TARIC Descrierea 
Nivelul taxei 

autonome  

Unitate 

suplimentară 

Data prevăzută 

pentru 

reexaminarea 

obligatorie 

— minimum 2 % și maximum 50 % rășini fenolice și 

— maximum 7 % derivați epoxidici, 

dizolvate în heptan-2-onă și/sau lactat de etil 

ex 3801 90 00 20 Pudră pe bază de grafit acoperit cu smoală cu: 

— dimensiunea medie a particulelor de minimum 10,8 µm și 

maximum 13,0 µm, 

— conținut de fier sub 40 ppm, 

— conținut de cupru sub 5 ppm, 

— conținut de nichel sub 5 ppm, 

— suprafața medie (atmosferă N2) de minimum 3,0 m²/g și 

maximum 4,36 m²/g, și 

— impurități metalice magnetice sub 0,3 ppm 
 

0 % - 31.12.2022 

ex 3802 10 00 20 Cărbune activat chimic sub formă de granule cu o capacitate 

de absorbție a butanului (Butan Working Capacity) de 

minimum 11 g butan/100 ml (determinată prin metoda ASTM 

D 5228) utilizat pentru absorbția și desorbția vaporilor în 

canistrele de carbon activ pentru controlul emisiilor 

autovehiculelor 

 (2) 

0 % - 31.12.2022 

ex 3802 10 00 30 Cărbune activat chimic sub formă de peleți (cilindrici), cu: 

— un diametru de minimum 2 mm și maximum 3 mm și 

— o capacitate de absorbție a butanului (Butan Working Capacity) 

de minimum 5 g butan/100ml (determinată prin metoda ASTM D 

5228) 

utilizat pentru absorbția și desorbția vaporilor în canistrele de 

carbon activ pentru controlul emisiilor autovehiculelor 

 (2) 

0 % - 31.12.2021 

ex 3808 93 90 60 Preparat sub formă de tablete, conținând în greutate:  

— minimum 0,55 % și maximum 2,50 % 1-metilciclopropenă (1-

MCP) (CAS RN 3100-04-7) cu o puritate minimă de 96 % și 

— sub 0,05 % din fiecare dintre următoarele impurități, 1-cloro-2-

metilpropenă (CAS RN 513-37-1) și 3-cloro-2-metillpropenă 

(CAS RN 563-47-3) 

pentru acoperiri 

 (2) 

0 % - 31.12.2022 

ex 3824 99 93 38 Amestec de 4,4'-(perfluoroizopropiliden)difenol 

(CAS RN 1478-61-1) și sare de 4,4'-

(perfluoroizopropiliden)difenol benzil trifenil fosfoniu 

(CAS RN 75768-65-9) 

0 % - 31.12.2022 

ex 3824 99 96 30 Concentrat de pământuri rare conținând, în greutate: 

— oxid de ceriu (CAS RN 1306-38-3) minimum 20 % și maximum 

30 %, 

— oxid de lantan (CAS RN 1312-81-8) minimum 2 % și maximum 

10 %, 

— oxid de ytriu (CAS RN 1314-36-9) minimum 10 % și maximum 

15 %, 

— oxid de zirconiu (CAS RN 1314-23-4), maximum 65 %, care 

include oxidul de hafniu prezent în mod natural  
 

0 % - 31.12.2022 

ex 3824 99 96 45 Pudră de oxid de litiu-nichel-cobalt-aluminiu 

(CAS RN 177997-13-6) cu: 

— dimensiune a particulelor de sub 10 μm, 

— puritate, în greutate, de peste 98 % 
 

0 % - 31.12.2022 
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Codul NC TARIC Descrierea 
Nivelul taxei 

autonome  

Unitate 

suplimentară 

Data prevăzută 

pentru 

reexaminarea 

obligatorie 

ex 3901 90 80 91 Răşină de ionomer alcătuită dintr-o sare a unui terpolimer de 

etilenă şi de acid metacrilic 

0 % - 31.12.2018 

ex 3903 90 90 

ex 3904 69 80 

38 

88 

Politetrafluoroetilenă (CAS RN 9002-84-0) încapsulată cu un 

copolimer de acrilonitril-stiren (CAS RN 9003-54-7), cu un 

conținut în greutate, din fiecare polimer, de 50 % (± 1) 

 

0 % 

 

- 

 

31.12.2022 

 

ex 3906 90 90 23 Copolimer de metilmetacrilat, butilacrilat, glicidilmetacrilat și 

stiren (CAS RN 37953-21-2), conținând, în greutate, un 

echivalent epoxidic de maximum 500, sub formă de fulgi 

măcinați cu o dimensiune a particulei de maximum 1 cm 

0 % - 31.12.2022 

ex 3906 90 90 43 Copolimer de esteri metacrilici, butilacrilat și dimetilsiloxani 

ciclici (CAS RN 143106-82-5) 

0 % - 31.12.2021 

ex 3907 20 99 80 Izoamil alcool polioxietilenă eter (CAS RN 62601-60-9) 0 % - 31.12.2022 

ex 3907 30 00 70 Preparat de rășină epoxidică (CAS RN 29690-82-2) și rășină 

fenolică (CAS RN 9003-35-4) conținând în greutate: 

— minimum 65 % și maximum 75 % dioxid de siliciu 

(CAS RN 60676-86-0) și 

— minimum 0 % și maximum 0,5 % negru-de-fum (CAS RN 1333-

86-4) 
 

0 % - 31.12.2022 

ex 3907 40 00 45 α-(2,4,6-Tribromofenil)-ω-(2,4,6-tribromofenoxi)poli[oxi(2,6-

dibromo- 1,4-fenilen)izopropiliden(3,5-dibromo-1,4-

fenilen)oxicarbonil] (CAS RN 71342-77-3) 

0 % - 31.12.2018 

ex 3909 20 00 10 Amestec de polimeri, conținând în greutate: 

— minimum 60 % și maximum 75 % rășină melaminică 

(CAS RN 9003-08-1), 

— minimum 15 % și maximum 25 % silice (CAS RN 14808-60-7 

sau 60676-86-0), 

— minimum 5 % și maximum 15 % celuloză (CAS RN 9004-34-6) 

și 

— minimum 1 % și maximum 15 % rășină fenolică 

(CAS RN 25917-04-8) 
 

0 % - 31.12.2022 

ex 3912 90 10 10 Acetat propionat de celuloză, neplastifiat, sub formă de 

pulbere: 

— conţinând în greutate peste 25 % propionil (determinat după 

metoda ASTM D 817-72) şi 

— cu o vâscozitate de maximum 120 poise (determinată după 

metoda ASTM D 817-72) 
 

0 % - 31.12.2018 

ex 3919 90 80 21 Film de politetrafluoretilenă, 

— cu o grosime de minimum 50 µm și maximum 155 µm, 

— cu o lățime de minimum 6,30 mm și maximum 585 mm, 

— cu o alungire la rupere de maximum 200 % și 

— acoperit pe o față cu un adeziv din silicon sensibil la presiune de 

maximum 40 µm 
 

0 % - 31.12.2022 

ex 3919 90 80 22 Folie de poliester, polietilenă sau polipropilenă acoperită pe 

una sau pe ambele fețe cu un adeziv acrilic și/sau pe bază de 

cauciuc sensibil la presiune, cu sau fără bandă protectoare, 

prezentată sub formă de role cu lățimea de minimum 45,7 cm 

și maximum 160 cm 

0 % - 31.12.2019 
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Codul NC TARIC Descrierea 
Nivelul taxei 

autonome  

Unitate 

suplimentară 

Data prevăzută 

pentru 

reexaminarea 

obligatorie 

ex 3920 62 19 

ex 3920 62 90 

05 

10 

Folie de poli(etilen tereftalat) în rulouri: 

— cu grosime de minimum 0,335 mm și maximum 0,365 mm și 

— acoperită cu un strat de aur cu o grosime de minimum 0,03 μm și 

maximum 0,06 μm 

 

 

0 % 

 

- 

 

31.12.2022 

 

ex 3920 99 90 20 Film conductor anizotrop, în rulouri, cu lățimea de minim 

1,2 mm, dar maxim 3,15 mm şi lungime de maxim 300 m, 

utilizat pentru unirea componentelor electronice în fabricarea 

ecranelor cu cristale lichide (LCD) sau cu plasmă 

0 % - 31.12.2018 

ex 3921 19 00 35 Peliculă multistratificată alcătuită din: 

— minimum 30 % și maximum 60 % strat de polipropilenă 

microporoasă (CAS RN 9003 07-0), 

— minimum 20 % și maximum 40 % strat de polietilenă 

microporoasă (CAS RN 9002 -88-4), 

— minimum 20 % și maximum 40 % strat/acoperire de boemită 

(CAS RN 1318 -23-6), 

pentru utilizare la fabricarea bateriilor cu litiu-ion 

 (2) 

0 % - 31.12.2022 

ex 3926 30 00 

ex 3926 90 97 

ex 8708 29 10 

ex 8708 29 90 

10 

23 

10 

10 

Capac de plastic pentru oglinda retrovizoare exterioară a 

autovehiculelor, dotat cu clame de fixare  

 

 

 

0 % 

 

 

 

p/st 

 

 

 

31.12.2020 

 

 

 

ex 3926 90 97 50 Buton de radio auto din policarbonat pe bază de bisfenol A, în 

ambalaje directe de maximum 300 bucăți 

0 % p/st 31.12.2018 

ex 3926 90 97 77 Inel de decuplare de silicon, cu un diametru interior de 15,4 

mm (+ 0,0 mm/-0,1 mm), în ambalaje directe de minimum 

2 500 bucăți, de tipul celor utilizate pentru sistemele de 

senzori de asistență la parcare 

0 % p/st 31.12.2021 

ex 4016 99 57 30 Burduf de protecție pentru etrier, fabricat din cauciuc 

vulcanizat și având: 

— un diametru interior de minimum 5 mm și un diametru exterior de 

maximum 35 mm, 

— o înălțime de minimum 15 mm și maximum 40 mm și 

— un design cu striații 

pentru utilizare la fabricarea mărfurilor de la capitolul 87 

 (2) 

0 % - 31.12.2022 

ex 5311 00 90 10 Țesătură pânză din fire de hârtie, lipită pe un strat de hârtie 

absorbantă: 

— cu o greutate de minimum 230 g/m² și maximum 280 g/m² și 

— tăiată în formă dreptunghiulară cu latura de minimum 40 cm și 

maximum 140 cm 
 

0 % - 31.12.2022 

ex 5603 14 90 50 Pânză din microfibre nețesute, constituită din fibre de poliester 

cu o secțiune transversală uniformă cu: 

— o greutate de minimum 150 g/m2,  

— un denier de minimum 0,06 den și maximum 0,50 den, 

— cu conținut, în greutate, de minimum 74 % polietilentereftalat 
 

0 % m² 31.12.2022 

ex 5911 90 99 50 Amortizor de vibrații pentru difuzoare, din țesut rotund, 

ondulat, flexibil și tăiat pe măsură din fibre textile de poliester, 

0 % - 31.12.2022 
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Codul NC TARIC Descrierea 
Nivelul taxei 

autonome  

Unitate 

suplimentară 

Data prevăzută 

pentru 

reexaminarea 

obligatorie 

bumbac sau aramidă, sau o combinație a acestora, de tipul 

celor utilizate pentru difuzoarele autovehiculelor 

ex 7020 00 10 20 Materie primă pentru elemente optice din dioxid de siliciu 

topit, cu: 

— o grosime de minimum 10 cm, dar maximum 40 cm și 

— o greutate de minimum 100 kg 
 

0 % p/st 31.12.2022 

ex 7326 90 92 40 Carcasă cu duză de oțel și flanșă integrată, într-o bucată, 

forjată într-o matriță deschisă, din 4 piese turnate, prelucrate, 

cu: 

— un diametru de minimum 5 752 mm și maximum 5 758 mm, 

— o înălțime de minimum 3 452 mm și maximum 3 454 mm, 

— o masă totală de minimum 167 875 kg și maximum 

168 125 kg, 

de tipul celor utilizate la fabricarea vasului reactorului nuclear 

0 % p/st 31.12.2022 

ex 7326 90 98 50 Tijă de piston din oțel călit, pentru amortizoare hidraulice sau 

hidropneumatice utilizate la autovehicule: 

— cu un strat de crom, 

— cu un diametru de minimum 11 mm și maximum 28 mm, 

— cu o lungime de minimum 80 mm și maximum 600 mm; 

 cu un capăt filetat sau o mandrină pentru sudarea prin 

rezistență 

0 % - 31.12.2022 

ex 7409 19 00 

ex 7410 21 00 

10 

70 

Plăci sau foi: 

— cu cel puțin un strat de țesătură din fibră de sticlă, impregnate cu 

o rășină artificială sau sintetică ignifugă, cu o temperatură de 

tranziție vitroasă (Tg) mai mare de 130 °C măsurată conform 

IPC-TM-650, metoda 2.4.25, 

— acoperite pe o față sau pe ambele fețe cu o peliculă de cupru cu o 

grosime de maximum 3,2 mm, 

și conținând cel puțin unul dintre următoarele: 

— poli(tetrafluoroetilenă) (CAS RN 9002-84-0) 

— poli(oxi-(2,6-dimetil)-1,4-fenilen) (CAS RN 25134-01-4) 

— rășină epoxidică având o dilatare termică de maximum 10 ppm în 

lungime și lățime și maximum 25 ppm în înălțime 

pentru utilizare la fabricarea plăcilor de circuite imprimate 

 (2) 

 

0 % 

 

- 

 

31.12.2022 

 

ex 7413 00 00 

ex 8518 90 00 

20 

45 

Inel de centrare a difuzoarelor, format dintr-unul sau mai 

multe amortizoare de vibrații și din minimum 2 cabluri din 

cupru neizolate, țesute sau presate pe acesta, de tipul celor 

utilizate pentru difuzoarele autovehiculelor 

 

0 % 

 

- 

 

31.12.2022 

 

ex 7606 12 20 20 Plăci indicatoare compuse dintr-un miez celular de polietilenă 

și straturi exterioare din aluminiu, cu o grosime totală de 

minimum 1,8 mm și maximum 4,2 mm 

0 % - 31.12.2022 

ex 8108 20 00 55 Lingou din aliaj de titan, 

— cu înălțimea de minimum 17,8 cm, lungimea de minimum 180 cm 

și lățimea de minimum 48,3 cm, 

— o greutate de minimum 680 kg, 

cu un conținut al elementelor de aliaj, în greutate de: 

— minimum 3 % și maximum 7 % aluminiu, 

— minimum 1 % și maximum 5 % staniu 

— minimum 3 % și maximum 5 % zirconiu 

— minimum 4 % și maximum 8 % molibden 
 

0 % p/st 31.12.2020 



 

RO 12  RO 

Codul NC TARIC Descrierea 
Nivelul taxei 

autonome  

Unitate 

suplimentară 

Data prevăzută 

pentru 

reexaminarea 

obligatorie 

ex 8108 20 00 70 Brame din aliaj de titan, cu 

— înălțimea de minimum 20,3 cm și maximum 23,3 cm, 

— lungimea de minimum 246,1 cm și maximum 289,6 cm, 

— lățimea de minimum 40,6 cm și maximum 46,7 cm, 

— greutatea de minimum 820 kg și maximum 965 kg, 

cu un conținut al elementelor de aliaj, în greutate: 

— minimum 5,2 % și maximum 6,2 % aluminiu, 

— minimum 2,5 % și maximum 4,8 % of vanadiu 
 

0 % p/st 31.12.2022 

ex 8108 90 30 15 Bare și sârme din aliaj de titan cu: 

— secțiune solidă uniformă în formă de cilindru, 

— diametrul de minimum 0,8 mm și maximum 5 mm, 

— conținut de aluminiu, în greutate, de minimum 0,3 % și maximum 

0,7 %, 

— conținut de siliciu, în greutate, de minimum 0,3 % și maximum 

0,6 %, 

— conținut de niobiu, în greutate, de minimum 0,1 și maximum 

0,3 % și 

— conținut de fier, în greutate, de maximum 0,2 % 
 

0 % - 31.12.2022 

ex 8108 90 30 25 Bare, tije și sârmă din aliaj de titan-aluminiu-vanadiu 

(TiAl6V4), care respectă standardele AMS 4928, 4965 sau 

4967 

0 % - 31.12.2020 

ex 8108 90 50 45 Plăci, table și benzi din titan nealiat, laminate la rece sau la 

cald, cu: 

— o grosime de minimum 0,4 mm, dar maximum 100 mm, 

— o lungime de maximum 14 m și 

— o lățime de maximum 4 m 
 

0 % - 31.12.2022 

ex 8108 90 60 30 Tuburi și țevi fără sudură, din titan sau dintr-un aliaj de titan, 

cu: 

— un diametru de minimum 19 mm, dar maximum 159 mm, 

— o grosime a peretelui de minimum 0,4 mm, dar maximum 8 mm, 

și 

— o lungime maximă de 18 m 
 

0 % - 31.12.2022 

ex 8418 99 10 70 Evaporator din aluminiu, destinat pentru fabricarea aparatelor 

de climatizare pentru automobile (2) 

0 % p/st 31.12.2021 

ex 8481 10 99 20 Supapă electromagnetică de reducere a presiunii  

— cu piston, 

— cu o etanșeitate internă de minimum 275 mPa, 

— cu un conector de plastic cu 2 pini de argint sau de staniu 
 

0 % - 31.12.2022 

ex 8481 10 99 30 Supape de reducere a presiunii în carcasă de alamă cu: 

— o lungime de maximum 18 mm (± 1 mm), 

— o lățime de maximum 30 mm (± 1 mm), 

de tipul celor utilizate pentru încorporare în modulele de 

alimentare cu combustibil ale autovehiculelor 

0 % - 31.12.2022 

ex 8481 80 59 30 Supapă bidirecțională de reglare a debitului, în carcasă, cu 

— minimum 5 și maximum 9 orificii de ieșire cu diametrul de 

minimum 0,110 mm și maximum 0,134 mm, 

— fluxul de minimum 640 cm3/minut și maximum 805 cm3/minut, 

— o presiune de funcționare de minimum 19 și maximum 300 MPa 
 

0 % - 31.12.2022 

ex 8481 80 59 40 Vană de control al debitului 

— fabricată din oțel, 

0 % - 31.12.2022 



 

RO 13  RO 

Codul NC TARIC Descrierea 
Nivelul taxei 

autonome  

Unitate 

suplimentară 

Data prevăzută 

pentru 

reexaminarea 

obligatorie 

— cu un orificiu de ieșire având un diametru de minimum 0,175 mm 

și maximum 0,185 mm, 

— cu un orificiu de intrare având un diametru de minimum 0,255 

mm și maximum 0,265 mm, 

— cu un înveliș de nitrură de crom, 

— cu o rugozitate a suprafeței de Rp 0,4 
 

ex 8481 80 59 50 Supapă electromagnetică pentru controlul cantității cu 

— un piston, 

— acoperire cu carbon cu caracteristici asemănătoare diamantului 

(DLC), 

— un solenoid cu o rezistență a bobinei de minimum 2,6 Ohmi și 

maximum 3 Ohmi, 

— o tensiune de alimentare de 12 V 
 

0 % - 31.12.2022 

ex 8481 80 59 60 Supapă electromagnetică pentru controlul cantității 

— cu un solenoid cu o rezistență a bobinei de minimum 0,19 Ohmi 

și maximum 0,52 Ohmi și cu o inductanță de minimum 0,083 mH 

și maximum 0,172 mH, 

— o tensiune de alimentare de 24 V, 

— care funcționează la curent continuu de minimum 15,5 A și 

maximum 16,5 A 
 

0 % - 31.12.2022 

ex 8483 30 32 

ex 8483 30 38 

30 

60 

Carcase pentru rulmenți de tipul celor utilizate în 

turbocompresoare: 

— din fontă cenușie cu turnare de precizie conform standardului 

DIN EN 1561 sau fontă ductilă cu turnare de precizie conform 

standardului DIN EN 1560, 

— cu camere de ulei, 

— fără rulmenți, 

— cu un diametru de minimum 50 mm și maximum 250 mm, 

— cu o înălțime de minimum 40 mm și maximum 150 mm, 

— cu sau fără camere de apă și conectori 

 

 

0 % 

 

p/st 

 

31.12.2022 

 

ex 8483 40 90 20 Transmisie hidrostatică cu: 

— dimensiuni (fără arbore) de maximum 154 mm x 115 mm x 108 

mm, 

— greutatea maximă 3,3 kg, 

— viteza maximă de rotație a arborilor de intrare de minimum 2 700 

rpm și maximum 3 200 rpm, 

— cuplul arborelui de ieșire de maximum 10,4 Nm, 

— viteza de rotație a arborelui de ieșire de maximum 930 rpm la o 

viteză de intrare de 2 800 rpm, și 

— intervalul temperaturii de operare de minimum - 5 °C și 

maximum + 40 °C 

pentru utilizare la fabricarea mașinilor manuale de tuns iarba, 

de la poziția 8433 11 90 

 (2) 

0 % p/st 31.12.2022 

ex 8501 31 00 50 Motoare de curent continuu, fără perii colectoare, cu:  

— un diametru exterior de minimum 80 mm și maximum 200 mm, 

— o tensiune de alimentare de minimum 9 V și maximum 16 V, 

— o putere de ieșire la 20 °C de minimum 300 W și maximum 

750 W, 

— un cuplu la 20 °C de minimum 2,00 Nm și maximum 7,00 Nm, 

— o viteză de rotație nominală la 20 °C de minimum 600 rpm și 

maximum 3 100 rpm, 

— cu sau fără senzor de poziție a unghiului rotorului de tip resolver 

sau de tip efect Hall, 

0 % - 31.12.2022 



 

RO 14  RO 

Codul NC TARIC Descrierea 
Nivelul taxei 

autonome  

Unitate 

suplimentară 

Data prevăzută 

pentru 

reexaminarea 

obligatorie 

de tipul celor utilizate în cadrul sistemelor de servodirecție 

pentru autovehicule 

ex 8503 00 91 

ex 8503 00 99 

31 

32 

Rotor, prevăzut în interior cu unul sau două inele magnetice 

(uniforme sau secționale), încorporate sau nu într-un inel de 

oțel 

 

0 % 

 

p/st 

 

31.12.2018 

 

ex 8503 00 99 55 Stator pentru motor fără perie cu: 

— un diametru intern de 206,6 mm (± 0,5) 

— un diametru extern de 265,0 mm (± 0,2) și 

— lățimea de minimum 37,2 mm și maximum 47,8 mm 

de tipul celor utilizate pentru fabricarea mașinilor de spălat, a 

mașinilor de spălat cu uscător sau a uscătoarelor de rufe 

echipate cu tambur motor 

0 % p/st 31.12.2018 

ex 8504 50 95 80 Bobină de autoinducție 

— cu una sau mai multe înfășurări, cu o inductivitate pe înfășurare 

de maximum 62 mH, atașate de unul sau mai multe materiale de 

suport, 

— cu ferite, 

— cu una sau mai multe rezistențe cu coeficient negativ de 

temperatură având rol de senzor de temperatură, 

— cu sau fără capace izolatoare, distanțiere și cabluri de conectare 
 

0 % - 31.12.2022 

ex 8505 11 00 63 Inele, tuburi, bucșe și gulere fabricate dintr-un aliaj de neodim, 

fier și bor, cu 

— un diametru extern de maximum 45 mm, 

— o înălțime de maximum 45 mm, 

de tipul celor utilizate la fabricarea magneților permanenți 

după magnetizare 

0 % p/st 31.12.2022 

ex 8505 19 90 50 Articole de ferită aglomerată sub formă de prismă rectangulară 

care devine magnet permanent după magnetizare  

— având sau nu margini rotunjite 

— cu lungimea de minimum 27 mm și maximum 32 mm (± 0,15 

mm), 

— cu lățimea de minimum 8,5 mm și maximum 9,5 mm (+ 0,05 mm 

/ - 0,09 mm), 

— cu grosimea de minimum 5,5 mm și maximum 5,8 mm (+ 0/- 

0,2 mm), și 

— greutatea de minimum 6,1 g și maximum 8,3 g 
 

0 % p/st 31.12.2022 

ex 8506 50 30 10 Baterii de litiu-dioxid de mangan, cu: 

— un diametru de minimum 20 mm și maximum 25 mm, 

— o lungime de minimum 3 mm și maximum 6 mm, 

— o tensiune de minimum 3 V și maximum 3,4 V, 

— o capacitate de minimum 200 Ah și maximum 600 Ah, 

— un interval de temperatură la încercarea autovehiculelor între -

40 °C și + 125 °C 

pentru utilizare ca parte componentă la fabricarea sistemelor 

de măsurare a presiunii în anvelope (TPMS) 

 (2) 

0 % - 31.12.2022 

ex 8507 50 00 40 Ansamblu de baterii de hidrură de nichel-metal (NiMH), cu: 

— o tensiune de minimum 190 V și maximum 210 V, 

— o lungime de minimum 220 mm și maximum 280 mm, 

— o lățime de minimum 500 mm și maximum 600 mm, 

— o înălțime de minimum 100 mm și maximum 150 mm 

pentru utilizare la fabricarea de autovehicule de la capitolul 87 

0 % - 31.12.2022 



 

RO 15  RO 

Codul NC TARIC Descrierea 
Nivelul taxei 

autonome  

Unitate 

suplimentară 

Data prevăzută 

pentru 

reexaminarea 

obligatorie 

 (2) 

ex 8507 60 00 25 Module dreptunghiulare pentru încorporarea de baterii de 

acumulatori electrici litiu-ion, reîncărcabili: 

— cu o lățime: 352,5mm (±1mm) sau 367,1mm (±1mm) 

— cu o adâncime de: 300mm (±2mm) sau 272,6mm (±1mm) 

— cu o înălțime: 268,9mm (±1,4mm) sau 229,5mm (±1mm) 

— cu o greutate de: 45,9kg sau 46,3kg 

— cu o capacitate de: 75Ah și 

— o tensiune nominală de: 60V 
 

0 % p/st 31.12.2022 

ex 8512 20 00 50 Lampă plafon habitaclu, într-o carcasă din material plastic, cu 

sau fără cutie de depozitare, cu o tensiune de funcționare de 

minimum 8 V și maximum 16 V, care conține: 

— cel puțin două surse de lumină, 

— un întrerupător, 

— cu sau fără buton pentru apel de urgență (eCall), 

— cu sau fără buton pentru plafon panoramic, 

— cu sau fără microfon, 

— cu sau fără senzor pentru ultrasunete (senzor UIP) 

pentru utilizare la fabricarea autovehiculelor 

 (2) 

0 % - 31.12.2022 

ex 8512 30 90 30 Dispozitiv sonor de alarmă antifurt pentru vehicule: 

— cu o temperatură de funcționare de minimum – 45 °C și 

maximum + 95 °C, 

— cu o tensiune de minimum 9 V și maximum 16 V, 

— într-o carcasă din material plastic, 

— cu sau fără montură metalică 

pentru utilizare la fabricarea autovehiculelor 

 (2) 

0 % - 31.12.2022 

ex 8526 10 00 30 Echipament senzor radar cu o unitate de comandă pentru 

sistemul de detectare a unghiului mort 

— cu tensiunea de minimum 8 V și maximum 16 V, 

— într-o carcasă din plastic, 

— cu cablu și conector 

destinat utilizării la fabricarea autovehiculelor 

 (2) 

0 % - 31.12.2022 

ex 8529 90 92 33 Module LCD combinate cu dispozitive de ecran tactil 

— alcătuite în exclusivitate din una sau mai multe celule TFT, 

— cu diagonala ecranului de minimum 10,7 cm și maximum 36 cm, 

— cu sau fără retroiluminare LED, 

— cu control electronic numai pentru adresarea pixelilor, 

— fără memorie EPROM (Erasable Programmable Read-only 

Memory), 

— cu interfață digitală RGB (interfață roșu, verde, albastru), interfață 

cu ecran tactil 

destinate în exclusivitate instalării în autovehiculele de la 

capitolul 87 

 (2) 

0 % - 31.12.2022 

ex 8529 90 92 39 Module LCD cu: 

— diagonala ecranului de minimum 14,5 cm și maximum 25,5 cm, 

— o unitate de retroiluminare LED, 

— un circuit imprimat echipat cu memorie EPROM (Erasable 

Programmable Read-only Memory), microcontroler, controler de 

temporizare, modul conducător LIN BUS (Local Interconnect 

Network) sau APIX2 (Automotive Pixel Link) și alte componente 

active și pasive, 

0 % p/st 31.12.2020 



 

RO 16  RO 

Codul NC TARIC Descrierea 
Nivelul taxei 

autonome  

Unitate 

suplimentară 

Data prevăzută 

pentru 

reexaminarea 

obligatorie 

— un conector cu 6-8 pini pentru alimentarea cu energie electrică și 

un conector cu 2-4 pini pentru semnale LVDS (Low-voltage 

differential signaling)/LIN sau o interfață APIX2 sau o interfață 

LVDS/LIN pentru semnale și alimentare cu energie electrică 

— cu sau fără carcasă, 

pentru integrarea sau montarea permanentă în autovehiculele 

de la capitolul 87 

 (2) 

ex 8529 90 92 55 Module OLED, constând în 

— una sau mai multe celule TFT din sticlă sau material plastic, care 

conțin materiale organice, 

— cu sau fără dispozitive combinate de ecran tactil și 

— una sau mai multe plăci de circuite imprimate cu elemente 

electronice de comandă pentru adresarea pixelilor, 

pentru utilizare la fabricarea televizoarelor și a monitoarelor 

sau pentru utilizare la fabricarea vehiculelor de la capitolul 87 

 (2) 

0 % p/st 31.12.2019 

ex 8537 10 91 55 Unitate de control electronic pentru sistem de parcare 

automată cu capacitatea de a evalua împrejurimile 

autovehiculului și de a controla parcarea automată: 

— cu o tensiune de minimum 5 V și maximum 16 V, 

— cu memorie programabilă, 

— cu cel puțin un conector, 

— într-o carcasă din material plastic, 

— cu sau fără montură metalică 

pentru utilizare la fabricarea mărfurilor de la capitolul 87 

 (2) 

0 % - 31.12.2022 

ex 8537 10 91 65 Unitate electronică de control pentru un nivel optim de 

performanță a motorului: 

— cu memorie programabilă, 

— cu o tensiune de minimum 8 V și maximum 16 V, 

— cu cel puțin un conector compozit, 

— într-o carcasă metalică, 

— cu sau fără monturi metalice 

pentru utilizare la fabricarea autovehiculelor 

 (2) 

0 % - 31.12.2022 

ex 8537 10 98 85 Unitate electronică de control a airbagului: 

— cu o temperatură de funcționare de minimum – 45 °C și 

maximum 90 °C, 

— cu o tensiune de minimum 8 V și maximum 16 V, 

— cu doi conectori, 

— într-o carcasă metalică 

 pentru utilizare la fabricarea autovehiculelor 

 (2) 

0 % - 31.12.2022 

ex 8540 91 00 20 Sursă termionică de electroni (punct emițător) cu hexaborură 

de lantan (CAS RN 12008-21-8) sau hexaborură de ceriu 

(CAS RN 12008-02-5), într-o carcasă metalică cu conectori 

electrici având 

— un scut de cărbune de grafit montat într-un sistem tip mini-Vogel 

— blocuri separate de carbon pirolitic utilizate ca elemente de 

încălzire și 

— o temperatură a catodului mai mică de 1800 K la o intensitate a 

curentului prin filament de 1,26 A 
 

0 % - 31.12.2022 

ex 8708 40 20 

ex 8708 40 50 

50 

40 

Ansamblu de transmisie care conține în interiorul său 3 arbori 

și oferă un comutator rotativ pentru poziția schimbătorului de 

0 % 

 

- 

 

31.12.2022 

 



 

RO 17  RO 

Codul NC TARIC Descrierea 
Nivelul taxei 

autonome  

Unitate 

suplimentară 

Data prevăzută 

pentru 

reexaminarea 

obligatorie 

viteză, care constă în: 

— un corp de aluminiu turnat, 

— diferențial, 

— 2 motoare electrice și roți dințate, 

cu următoarele dimensiuni: 

— o lățime de minimum 300 mm și maximum 350 mm, 

— o înălțime de minimum 420 mm și maximum 500 mm, 

— o lungime de minimum 500 mm și maximum 600 mm, 

pentru utilizare la fabricarea de autovehicule de la capitolul 87 

 (2) 

 

ex 8708 50 20 

ex 8708 50 55 

ex 8708 50 91 

ex 8708 50 99 

50 

20 

10 

40 

Rulment cu flanșă dublă din a treia generație, pentru 

autovehicule, 

— cu rulment cu bile pe două rânduri, 

— cu sau fără inel (codificator) cu impuls, 

— cu sau fără senzor ABS (sistem de frânare antiblocare), 

— cu sau fără șuruburi de fixare, 

utilizat pentru fabricarea mărfurilor de la capitolul 87 

 (2) 

 

 

 

0 % 

 

 

 

- 

 

 

 

31.12.2022 

 

 

 

ex 8708 99 10 

ex 8708 99 97 

35 

35 

Suport pentru radiator frontal sau răcitor intermediar, cu sau 

fără amortizoare din cauciuc, pentru utilizarea la fabricarea 

mărfurilor de la capitolul 87 

 (2) 

 

0 % 

 

p/st 

 

31.12.2021 

 

ex 8714 99 10 

ex 8714 99 10 

20 

89 

Ghidoane pentru biciclete, 

— cu sau fără tijă integrată, 

— fabricate din fibre de carbon și rășină sintetică, 

pentru utilizare la fabricarea bicicletelor 

 (2) 

 

0 % 

 

- 

 

31.12.2022 

 

ex 9013 80 90 30 Microoglindă semiconductoare electronică într-o carcasă 

adaptată pentru imprimarea automatizată a plăcilor de circuite, 

compusă în principal din: 

— una sau mai multe oglinzi microelectromecanice (MEMS) 

fabricate utilizând tehnologia semiconductoarelor, cu un sistem 

de control dispus în structuri tridimensionale pe materialul 

semiconductor, 

— în combinație sau nu cu unul sau mai multe circuite integrate 

monolitice cu aplicație specifică (ASIC), 

de tipul celor utilizate pentru încorporare în produsele de la 

capitolele 84-90 și 95 

0 % p/st 31.12.2019 

 

(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). 

 


