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CERTIFICAT INTERNAŢIONAL DE 
IMPORT 

(INTERNATIONAL IMPORT 
CERTIFICATE) 

 
Nr./No. .. . . . . . . . . . . . .  

 
1. Exportator(nume , adresă şi detalii de contact) 
    (Exporter) 
 
Adresa 
(Address) 
 
Tel/fax: 
(Phone/fax) 
 
Ţara 
(Country) 

2. Importator 
    (Importer) 
 
Adresa 
(Address) 

 
Tel/fax: 
(Phone/fax) 
 
Ţara 
(Country) 

3. Denumirea comercială a produselor cu dublă utilizare 
   (Description of dual use items)  

 

4. Cod al 

sistemului 
armonizat sau 

al 

nomenclaturii 
combinate 
(Customs 

tariff 
code no.) 

5. Nr. art. din 
lista de 
control 

(Control list 
code no.) 

 

6. Cantit. şi 
UM 

(Quantity 
and unit 

of measure) 

 

7. Valoarea/ 
moneda/ 
condiţia 

de livrare 
Incoterms 2010 
(Value/currency/ 
DeliveryTerms 

Incoterms 2010) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
8. T O T A L 

    (T O T A L) 

    

9. Utilizarea finală a produselor menţionate la pct.3. 
(End use of the items listed in Item 3) 
1) Produsele furnizate de Exportator nu vor fi folosite pentru arme de distrugere în masă sau mijloace purtătoare de astfel de arme. 
(Items delivered by Exporter will not be used for weapons of mass destruction or their means of delivery.) 
2) Produsele furnizate de Exportator nu vor fi modificate sau reexportate în scopul folosirii  pentru arme de distrugere în masă sau mijloace 
purtătoare de astfel de arme.( Items delivered by Exporter will not be modified or reexported for the purpose of weapons of mass destruction or 
their means of delivery.) 
3) Produsele furnizate de Exportator vor fi folosite doar pentru scopul menţionat in Contractul Nr. ……………………………….. 
(Items delivered by Exporter will be used for only the purposes specified in Contract No.)   

Se certifică faptul că importatorul s-a angajat să importe produsele specificate mai sus, să nu le deturneze, transbordeze sau să le exporte  
către  o altă  destinaţie, fără  aprobarea MAE/ Departamentul pentru Controlul Exporturilor - ANCEX. De  asemenea, titularul regimului vamal se  
angajează  să  notifice  imediat autorităţii mai sus menţionate orice schimbare  survenită în actele  sau faptele declarate şi să transmită, la 
cererea exportatorului, un certificat de control al livrării emis de MAE/ Departamentul pentru Controlul Exporturilor - ANCEX..  
 (It is hereby certified that the importer has undertaken to import  into Romania the above  mentioned  items/technologies, and not to divert, 
tranship or export them to another destination except with  the  authorization of MFA/ Department for Export Controls - ANCEX. The  importer  
also  undertakes to notify immediately  to  the  above  mentioned authority any changes  of fact or  intention set  forth  herein  and to  forward a 
delivery verification form, if requested, by the foreign exporter issued by MFA/ Department for Export Controls - ANCEX.) 

Acest  Certificat  Internaţional  de Import  îşi pierde  valabilitatea  dacă nu este prezentat autorităţilor străine competente în decurs de 6 (şase) 
luni de la data emiterii lui. 
 (This International Import Certificate ceases to be valid unless presented  to  the  competent  foreign  authorities  within 6 (six)  months from its 
date of issue.) 

Spaţiu rezervat pentru MAE/Departamentul pentru Controlul Exporturilor - ANCEX 
(For MFA/Department for Export Controls – ANCEX use only) 
 

 
Data eliberării 
(Date of issue). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Ştampila 
(Stamp) 

Numele şi prenumele, funcţia şi semnătura persoanei autorizate 
(Family name, first name, title and signature of the authorized 
official)  

 


