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Controls) 
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Sector 1, Bucureşti, Romania   
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CERTIFICAT DE CONTROL AL LIVRĂRII 
(DELIVERY VERIFICATION CERTIFICATE) 

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

 

1. Exportator 
    (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 
 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) 

    

Se certifică faptul că importatorul a făcut dovada în faţa MAE/ Departamentul pentru Controlul Exporturilor - ANCEX că produsele enumerate şi specificate 
(It is hereby certified that the importer has produced evidence to MFA/ Department for Export Controls - ANCEX, that the above mentioned items)  
mai sus au sosit în România prin Vama………………..………...........................…………la data de……………………………….......................................…, 
has been delivered in Romania through the custom-house)                                                                                             (dated) 
conform documentelor de transport nr…………………………………………..……….................…...….din data de…........….…………………….………., 
(according to the transport documents no.)                                                                                                                  (dated) 
pentru care s-a întocmit Declaraţia de punere în liberă circulaţie  nr………………………………….........…… din data de …………...................……………., 
(according to the custom-house clearence no.)                                                                                               (dated) 
fiind importate în conformitate cu legislaţia românească în vigoare. 
(beeing imported according to the Romanian law). 
Acest  Certificat  de Control al Livrării  îşi pierde  valabilitatea  dacă nu este prezentat autorităţilor străine competente în decurs de 6 (şase) luni 
de la data emiterii lui. 
 (This Delivery Verification Certificate ceases to be valid unless presented  to  the  competent  foreign  authorities  within 6 (six)  months from its 
date of issue.) 
Spaţiu rezervat pentru ANCEX 
(For 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) 

 


