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RO 2   RO 

ANEXA I 

 

Codul NC TARIC Descrierea 

Nivelul 

taxei 

autonome  

Unitate 

suplimentară 

Data prevăzută 

pentru 

reexaminarea 

obligatorie 

*ex 2818 30 00 30 Hidroxid-oxid de aluminiu sub formă de boemită sau pseudo-

boemită (CAS RN 1318-23-6) 

0 % - 31.12.2018 

ex 2825 70 00 20 Acid molibdic (CAS RN 7782-91-4) 0 % - 31.12.2021 

*ex 2842 10 00 40 Aluminosilicat (CAS RN 1318-02-1) cu structură zeolitică de 

aluminofosfat-optsprezece (AEI) pentru utilizare la fabricarea de 

preparate catalitice 

 (1) 

0 % - 31.12.2021 

*ex 2905 11 00 

ex 2905 19 00 

20 

35 

Metansulfonat de metil (CAS RN 66-27-3) 

 

0 % 

 

- 

 

31.12.2021 

 

ex 2905 22 00 20 3,7-Dimetil-6-octen-1-ol (CAS RN 106-22-9) 0 % - 31.12.2021 

ex 2909 30 90 15 {[(2,2-dimetil-3-butin-1-il)oxi]metil}benzen (CAS RN 1092536-54-

3) 

0 % - 31.12.2021 

ex 2909 30 90 25 1,2-Difenoxietan (CAS RN 104-66-5) sub formă de pulbere sau ca 

dispersie apoasă conținând, în greutate, minimum 30 %, dar 

maximum 60 % 1,2-difenoxietan 

0 % - 31.12.2021 

*ex 2909 60 00 40 1,4-Di(2-terț-butilperoxi-izopropil)benzen (CAS RN 2781-00-2) sau 

amestec de izomeri 1,4-Di(2-terț-butilperoxi-izopropil)benzen și 1,3-

Di(2-terț-butilperoxi-izopropil)benzen (CAS RN 25155-25-3) 

0 % - 31.12.2017 

ex 2912 19 00 10 Undecanal (CAS RN 112-44-7) 0 % - 31.12.2021 

ex 2915 12 00 10 Soluție apoasă conținând, în greutate, minimum 60 %, dar maximum 

84 % formiat de cesiu (CAS RN 3495-36-1) 

0 % - 31.12.2021 

*ex 2916 14 00 30 Metacrilat de alil (CAS RN 96-05-9) și izomerii acestuia, cu o 

puritate de minimum 98 % și conținând, cel puțin: 

— Alcool alilic în proporție de minimum 0,01 %, dar de maximum 

0,02 % (CAS RN 107-18-6) 

— Acid metacrilic în proporție de minimum 0,01 %, dar maximum 

0,1 % (CAS RN 79-41-4) și 

— 4-metoxifenol în proporție de minimum 0,5 %, dar de maximum 

1 % (CAS RN 150-76-5) 
 

0 % - 31.12.2020 

ex 2916 39 90 33 4'-(bromometil)bifenil-2-carboxilat de metil (CAS RN 114772-38-2) 0 % - 31.12.2021 

ex 2916 39 90 73 Clorură de (2,4-diclorofenil)acetil (CAS RN 53056-20-5) 0 % - 31.12.2021 

*ex 2920 29 00 

ex 2920 90 70 

50 

50 

Fosetil de aluminiu (CAS RN 39148-24-8) 

 

0 % 

 

- 

 

31.12.2018 

 

*ex 2920 29 00 

ex 2920 90 70 

60 

40 

Fosetil de sodiu (CAS RN 39148-16-8) sub formă de soluție apoasă 

cu un conținut de fosetil-sodiu în greutate de minimum 35 %, dar de 

maximum 45 %, destinat a fi utilizat la fabricarea pesticidelor 

 (1) 

 

0 % 

 

- 

 

31.12.2021 

 

ex 2922 19 00 40 4-Metilbenzensulfonat de (R)-1-((4-amino-2-bromo-5-

fluorofenil)amino)-3-(benziloxi)propan-2-ol (CAS RN 1294504-64-

5) 

0 % - 31.12.2021 

ex 2924 29 70 30 4-(4-metil-3-nitrobenzoilamino)benzensulfonat de sodiu 

(CAS RN 84029-45-8) 

0 % - 31.12.2021 
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Codul NC TARIC Descrierea 

Nivelul 

taxei 

autonome  

Unitate 

suplimentară 

Data prevăzută 

pentru 

reexaminarea 

obligatorie 

ex 2924 29 70 50 Sare de N-Benziloxicarbonil-L-terț-leucină isopropilamină 

(CAS RN 1621085-33-3) 

0 % - 31.12.2021 

ex 2926 90 70 30 4,5-Dicloro-3,6-dioxociclohexa-1,4-dien-1,2-dicarbonitril 

(CAS RN 84-58-2) 

0 % - 31.12.2021 

*ex 2931 90 00 05 Dietilmetoxiboran (CAS RN 7397-46-8), chiar sub formă de soluție 

în tetrahidrofuran în conformitate cu nota 1e de la capitolul 29 din 

NC 

0 % - 31.12.2020 

*ex 2932 14 00 

ex 2940 00 00 

10 

40 

1,6-Dicloro-1,6-dideoxi-β-D-fructofuranozil-4-cloro-4 deoxi-α-D-

galactopiranozid (CAS RN 56038-13-2)  

 

0 % 

 

- 

 

31.12.2019 

 

ex 2932 99 00 13 (4-Cloro-3-(4-etoxibenzil)fenil)((3aS,5R,6S,6aS)-6-hidroxi 2,2-

dimetiltetrahidrofuro[2,3-d][1 ,3]dioxol-5-il)metanonă 

(CAS RN 1103738-30-2) 

0 % - 31.12.2021 

ex 2932 99 00 18 4-(4-Bromo-3-((tetrahidro-2H-piran-2-iloxi)metil)fenoxi)benzonitril 

(CAS RN 943311-78-2) 

0 % - 31.12.2021 

ex 2933 19 90 45 5-Amino-1-[2,6-dicloro-4-(trifluorometil)fenil]-1H-pirazol-3-

carbonitril (CAS RN 120068-79-3) 

0 % - 31.12.2021 

ex 2933 19 90 55 5-Metil-1-(naftalin-2-il)-1,2-dihidro-3H-pirazol-3-onă 

(CAS RN 1192140-15-0) 

0 % - 31.12.2021 

ex 2933 29 90 75 Diclorhidrat de 2,2'-azobis[2-(2-imidazolin-2-il)propan] 

(CAS RN 27776-21-2) 

0 % - 31.12.2021 

ex 2933 39 99 10 Clorhidrat de 2-aminopiridin-4-ol (CAS RN 1187932-09-7) 0 % - 31.12.2021 

ex 2933 39 99 33 5-(3-clorofenil)-3-metoxipiridină-2-carbonitril (CAS RN 1415226-

39-9) 

0 % - 31.12.2021 

ex 2933 39 99 41 Acid 2-cloro-6-(3-fluoro-5-izobutoxifenil)nicotinic 

(CAS RN 1897387-01-7) 

0 % - 31.12.2021 

ex 2933 39 99 46 Fluopicolid (ISO) (CAS RN 239110-15-7) destinat utilizării la 

fabricarea de pesticidelor 

 (1) 

0 % - 31.12.2021 

*ex 2933 59 95 

ex 2933 99 80 

88 

51 

Diquat dibromid (ISO) (CAS RN 85-00-7) în soluție apoasă destinat 

utilizării în fabricarea erbicidelor 

 (1) 

 

0 % 

 

- 

 

31.12.2021 

 

ex 2933 99 80 42 Clorhidrat de (S)-2,2,4-trimetilpirolidină (CAS RN 1897428-40-8) 0 % - 31.12.2021 

ex 2933 99 80 44 4-Metilbenzensulfonat de (2S,3S,4R)-metil 3-etil-4-

hidroxipirolidină-2-carboxilat (CAS RN 1799733-43-9) 

0 % - 31.12.2021 

*ex 2933 99 80 53 (S)-5-(terț-butoxicarbonil)-5-azaspiro[2.4]heptan-6-carboxilat de 

potasiu (CUS0133723-1) 

 (2) 

0 % - 31.12.2018 

*ex 2933 99 80 72 1,4,7-trimetil-1,4,7-triazaciclononană (CAS RN 96556-05-7) 0 % - 31.12.2018 

ex 2934 99 90 46 4-Metoxi-5-(3-morfolin-4-il-propoxi)-2-nitro-benzonitril 

(CAS RN 675126-26-8) 

0 % - 31.12.2021 

ex 2934 99 90 47 Tidiazuron (ISO) (CAS RN 51707-55-2) destinat utilizării la 

fabricarea de pesticidelor 

 (1) 

0 % - 31.12.2021 
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Codul NC TARIC Descrierea 

Nivelul 

taxei 

autonome  

Unitate 

suplimentară 

Data prevăzută 

pentru 

reexaminarea 

obligatorie 

ex 2934 99 90 49 Citidină 5'-(fosfat disodic) (CAS RN 6757-06-8) 0 % - 31.12.2021 

ex 2934 99 90 53 4-Metoxi-3-(3-morfolin-4-il-propoxi)-benzonitril (CAS RN 675126-

28-0) 

0 % - 31.12.2021 

ex 2935 90 90 30 6-Aminopiridină-2-sulfonamidă (CAS RN 75903-58-1) 0 % - 31.12.2021 

*ex 3204 16 00 30 Preparate pe bază de Colorant Reactiv Black 5 (CAS RN 17095-24-

8) al căror conținut, în greutate, de Colorant Reactiv Black 5 este de 

minimum 60 %, dar de maximum 75 % în greutate, inclusiv unul sau 

mai multe dintre următoarele: 

— Colorant Reactiv Yellow 201 (CAS RN 27624-67-5), 

— Sare disodică de 1-acid naftalinsulfonic,4-amino-3-[[4-[[2-

(sulfooxi)etil]sulfonil]fenil]azo] (CAS RN 250688-43-8) sau 

— Sare disodică de acid 3,5-diamino-4-[[4-[[2-

(sulfooxi)etil]sulfonil]fenil]azo]-2-[[2-sulfo-4-[[2-

(sulfooxi)etil]sulfonil]fenil]azobenzoic (CAS RN 906532-68-1) 
 

0 % - 31.12.2019 

ex 3204 17 00 22 Colorant C.I. Pigment Red 169 (CAS RN 12237-63-7) și preparate 

pe baza acestui colorant al căror conținut de colorant C.I. Pigment 

Red 169 este mai mare sau egal cu 50 % în greutate 

0 % - 31.12.2021 

*ex 3204 17 00 24 Colorant C.I. Pigment Red 57:1 (CAS RN 5281-04-9) și preparate 

pe baza acestui colorant al căror conținut de colorant C.I. Pigment 

Red 57:1 este de minimum 50 % din greutate 

0 % - 31.12.2018 

*ex 3215 90 70 30 Cerneală pentru cartușe de unică folosință, care conține în greutate: 

— minimum 1 %, dar maximum 10 % dioxid de siliciu amorf, sau 

— minimum 3,8 % colorant C.I. Solvent Black 7 în solvenți 

organici 

pentru utilizare la marcarea circuitelor integrate 

 (1) 

0 % - 31.12.2018 

*ex 3506 91 10 

ex 3506 91 90 

50 

50 

Preparat conținând în greutate: 

— 15 % sau mai mult, dar maximum 60 %, copolimeri de stiren și 

butadienă sau de stiren și izopren și 

— 10 % sau mai mult, dar maximum 30 %, polimeri de pinen sau 

copolimeri de pentadienă 

dizolvați în: 

— metiletilcetonă (CAS RN 78-93-3) 

— heptan (CAS RN 142-82-5) și 

— toluen (CAS RN 108-88-3) sau solvent nafta alifatic ușor 

(CAS RN 64742-89-8) 

 

 

0 % 

 

- 

 

31.12.2020 

 

ex 3811 21 00 11 Un agent de dispersie și inhibitor de oxidare conținând: 

— o-amino poliizobutilenfenol (CAS RN 78330-13-9), 

— peste 30 % din greutate, dar maximum 50 % din greutate uleiuri 

minerale, 

utilizat la fabricarea amestecurilor de aditivi pentru uleiuri 

lubrifiante 

 (1) 

0 % - 31.12.2021 

*ex 3811 21 00 19 Aditivi care conțin: 

— un amestec pe bază de succinimidă de poliizobutilen și 

— peste 30 %, dar maximum 50 % din greutate uleiuri minerale, 

având un indice de alcalinitate totală mai mare de 40, pentru 

utilizarea la fabricarea uleiurilor lubrifiante 

 (1) 

0 % - 31.12.2019 

ex 3811 29 00 75 Inhibitor de oxidare conținând, în principal, un amestec de izomeri 

de 1-(tert-dodeciltio)propan-2-ol (CAS RN 67124-09-8), utilizat la 

fabricarea de amestecuri de aditivi pentru uleiuri lubrifiante 

 (1) 

0 % (1) - 31.12.2021 
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Codul NC TARIC Descrierea 

Nivelul 

taxei 

autonome  

Unitate 

suplimentară 

Data prevăzută 

pentru 

reexaminarea 

obligatorie 

ex 3811 90 00 50 Inhibitor de coroziune conținând: 

— acid poliizobutenil succinic și  

— peste 5 %, dar maximum 20 % în greutate uleiuri minerale 

utilizat la fabricarea de amestecuri de aditivi pentru carburanți 

 (1) 

0 % - 31.12.2021 

*ex 3815 90 90 40 Catalizator: 

— conținând oxid de molibden și alți oxizi metalici într-o matrice 

de dioxid de siliciu, 

— sub formă de cilindri goi pe dinăuntru, cu o lungime de 

minimum 4 mm, dar de maximum 12 mm 

destinat utilizării la fabricarea de acid acrilic 

 (1) 

0 % - 31.12.2018 

ex 3824 99 92 25 Preparat care conține în greutate: 

— Carbonat de dietil în proporție de minimum 25 %, dar de 

maximum 50 % (CAS RN 105-58-8) 

— Carbonat de etilenă în proporție de minimum 25 %, dar de 

maximum 50 % (CAS RN 96-49-1) 

— Hexafluorofosfat de litiu în proporție de minimum 10 %, dar de 

maximum 20 % (CAS RN 21324-40-3) 

— Carbonat de etil metil în proporție de minimum 5 %, dar de 

maximum 10 % (CAS RN 623-53-0) 

— Carbonat de vinilenă în proporție de minimum 1 %, dar de 

maximum 2 % (CAS RN 872-36-6) 

— 4-fluor-1,3-dioxolan-2-onă în proporție de minimum 1 %, dar de 

maximum 2 % (CAS RN 114435-02-8) 

— 2,2,4,4-Tetraoxid de 1,5,2,4-dioxaditiană în proporție de 

maximum 1 % (CAS RN 99591-74-9) 
 

0 % - 31.12.2021 

ex 3824 99 92 27 4-Metoxi-3-(3-morfolin-4-il-propoxi)-benzonitril (CAS RN 675126-

28-0) într-un solvent organic 

0 % - 31.12.2021 

ex 3824 99 92 30 Soluție apoasă de formiat de cesiu și formiat de potasiu conținând, în 

greutate: 

— formiat de cesiu în proporție de minimum 1 %, dar de maximum 

84 % (CAS RN 3495-36-1), 

— formiat de potasiu în proporție de minimum 1 %, dar de 

maximum 76 % (CAS RN 590-24-1) și 

— care conține sau nu aditivi în proporție de maximum 9 % 
 

0 % - 31.12.2021 

*ex 3824 99 92 40 Soluție de 2-cloro-5-(clorometil)-piridină (CAS RN 70258-18-3) în 

diluant organic 

0 % - 31.12.2020 

*ex 3824 99 92 69 Preparat care conține, în greutate: 

— minimum 80 %, dar maximum 92 % bisfenol-A bis(difenil 

fosfat) (CAS RN 5945-33-5), 

— minimum 7 %, dar maximum 20 % oligomeri și bisfenol-A 

bis(difenil fosfat) și 

— maximum 1 % fosfat de trifenil (CAS RN 115-86-6) 
 

0 % - 31.12.2020 

ex 3824 99 93 45 3-aminonaftalen-1,5-disulfonat de sodiu și hidrogen (CAS RN 4681-

22-5), cu un conținut, în greutate, de: 

— maximum 20 % de sulfat de sodiu, și 

— maximum 10 % de clorură de sodiu 
 

0 % - 31.12.2021 

ex 3824 99 96 70 Pulbere care conține în greutate: 

— talc în proporție de minimum 28 %, dar de maximum 51 % 

(CAS RN 14807-96-6) 

— dioxid de siliciu (cuarț) în proporție de minimum 30,5 %, dar de 

maximum 48 % (CAS RN 14808-60-7) 

— oxid de aluminiu în proporție de 17 % sau mai mult, dar de 

maximum 26 %, (CAS RN 1344-28-1) 
 

0 % - 31.12.2021 

ex 3824 99 96 74 Amestec cu o compoziție nestoechiometrică: 

— cu o structură cristalină, 

0 % - 31.12.2021 



 

RO 6   RO 

Codul NC TARIC Descrierea 

Nivelul 

taxei 

autonome  

Unitate 

suplimentară 

Data prevăzută 

pentru 

reexaminarea 

obligatorie 

— cu un conținut de spinel de magneziu-aluminiu topit cu adaosuri 

de faze de silicat și aluminați, din care cel puțin 75 % din 

greutate constă din fracțiuni cu granule având o dimensiune de 

1-3 mm și cel mult 25 % constă din fracțiuni cu granule având o 

dimensiune de 0-1 mm 
 

ex 3824 99 96 80 Amestec care constă din: 

— minimum 64 %, dar maximum 74 % în greutate de silice amorfă 

(CAS RN 7631-86-9) 

— 25 % sau mai mult, dar maximum 35 % în greutate de butanonă 

(CAS RN 78-93-3) și 

— maximum 1 % în greutate de 3-(2,3-

epoxipropoxi)propiltrimetoxisilan (CAS RN 2530-83-8) 
 

0 % - 31.12.2021 

*ex 3901 10 10 

ex 3901 90 80 

20 

50 

Polietilen-1-buten linear de înaltă densitate / LLDPE (CAS RN 

25087-34-7) sub formă de pulbere, cu 

— un indice de fluiditate la topire (MFR 190 °C / 2,16 kg) de 16 g / 

10 min sau superior, dar de maximum 24 g / 10 min, 

— o densitate (ASTM D 1505) de 0,922 g/cm3 sau superioară, dar 

de maximum 0,926 g/cm3 and 

— o temperature de înmuiere Vicat de min. 94 °C 

 

 

0 % 

 

m³ 

 

31.12.2019 

 

ex 3906 90 90 53 Pulbere de poliacrilamidă având dimensiunea medie a particulelor 

mai mică de 2 microni și cu un punct de topire de peste 260 C, 

conținând în greutate: 

— poliacrilamidă în proporție de minimum 75 %, dar de maximum 

85 % și 

— polietilenglicol în proporție de minimum 15 %, dar de maximum 

25 % 
 

0 % - 31.12.2021 

ex 3906 90 90 63 Copolimer de metacrilat de propil (Dimetoximetilsilil), butilacrilat, 

metacrilat de alil, metacrilat de metil și ciclosiloxani 

(CAS RN 143106-82-5) 

0 % - 31.12.2021 

ex 3910 00 00 45 Polimer de dimetilsiloxan, cu grupări terminale hidroxilice având o 

viscozitate de 38-45 mPa s (CAS RN 70131-67-8) 

0 % - 31.12.2021 

ex 3910 00 00 55 Preparat care conține în greutate: 

— polidimetilsiloxan cu grupări terminale vinilice în proporție de 

minimum 55 %, dar de maximum 65 % (CAS RN 68083-19-2) 

— siliciu dimetilvinilat și trimetilat în proporție de minimum 30 %, 

dar de maximum  40 % (CAS RN 68988-89-6) și 

— acid silicic, sare de sodiu, produse de reacție cu 

clorotrimetilsilan și alcool izopropilic în proporție de minimum 

1 %, dar de maximum 5 % (CAS RN 68988-56-7) 
 

0 % - 31.12.2021 

*ex 3913 90 00 30 Proteine, modificate chimic sau enzimatic prin carboxilare și/sau 

adaos de acid ftalic, hidrolizate sau nu, cu greutatea moleculară 

medie (Mw) mai mică de 350 000 

0 % - 31.12.2018 

ex 3920 99 59 70 Folie de tetrafluoroetilenă, prezentată în rulouri, cu: 

— o grosime de minimum 50 µm, 

— un punct de topire de 260 °C și 

— o greutate specifică de 1,75 (ASTM D792) 

destinată utilizării la fabricarea dispozitivelor semiconductoare 

 (1) 

0 % - 31.12.2021 

*ex 3921 13 10 10 Folie din spumă de poliuretan, cu grosime de 3 mm (± 15 %) și 

densitate minimum 0,09435 dar maximum 0,10092 

0 % m³ 31.12.2018 

ex 3921 19 00 50 Membrană poroasă din politetrafluoretilenă (PTFE) laminată cu un 

material textil nețesut obținut prin filare directă de poliester cu 

— o grosime totală de minimum 0,05 mm, dar de maximum 

0,20 mm, 

0 % - 31.12.2021 



 

RO 7   RO 

Codul NC TARIC Descrierea 

Nivelul 

taxei 

autonome  

Unitate 

suplimentară 

Data prevăzută 

pentru 

reexaminarea 

obligatorie 

— o presiune de intrare a apei cuprinsă între 5 și 200 kPa în 

conformitate cu standardul ISO 811 și 

— o permeabilitate la aer de minimum 0,08 cm³/cm²/s, în 

conformitate cu standardul ISO 5636-5 
 

*ex 3923 10 90 10 Carcase pentru fotomăști sau pentru plachete: 

— constând în materiale antistatice sau într-un amestec de 

materiale termoplastice cu proprietăți specifice de descărcare 

electrostatică (ESD) și de degazare, 

— cu o suprafață neporoasă, rezistentă la abraziune sau la impact, 

— dotate cu un sistem de retenție specific proiectat, care protejează 

fotomasca sau plachetele de deteriorări la suprafață sau estetice 

și 

— cu sau fără o garnitură de etanșare, 

de tipul celor utilizate în producția fotolitografică sau în alt tip de 

producție de semiconductori pentru a încastra fotomăști sau plachete 

0 % - 31.12.2021 

*ex 3926 30 00 

ex 8708 29 10 

ex 8708 29 90 

10 

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 20 Carcase, părți de carcase, cilindri, butoane de reglaj, rame, capace și 

alte piese din acrilonitril-butadien-stiren, de tipul celor folosite la 

fabricarea telecomenzilor 

0 % p/st 31.12.2019 

ex 3926 90 97 

ex 8512 90 90 

77 

10 

Inel de decuplare de silicon, cu un diametru interior de 15,4 mm 

(+ 0,0 mm/-0,1 mm), de tipul celor utilizate pentru sistemele de 

senzori de asistență la parcare 

 

0 % 

 

p/st 

 

31.12.2021 

 

ex 4016 99 57 10 Tub de intrare aer pentru alimentarea cu aer în partea de combustie a 

motorului, care include cel puțin: 

— un tub de cauciuc flexibil, 

— un tub din plastic și 

— cleme metalice, 

— cu sau fără un rezonator 

pentru utilizare la fabricarea mărfurilor de la capitolul 87 

 (1) 

0 % p/st 31.12.2021 

ex 4016 99 57 20 Benzi antișoc de cauciuc cu un strat de silicon în lungime de 

maximum 1 200 mm și cu cel puțin cinci agrafe de plastic pentru 

utilizare la fabricarea mărfurilor de la capitolul 87 

 (1) 

0 % p/st 31.12.2021 

*ex 5911 90 99 

ex 8421 99 90 

30 

92 

Părți de aparate pentru filtrarea sau purificarea apei prin osmoza 

inversă, alcătuite în principal din membrane din material plastic 

ranforsate în interior cu materiale textile țesute sau nețesute, 

înfășurate în jurul unui tub perforat introdus într-un cilindru din 

material plastic, cu o grosime a învelișului (pereților) de maximum 4 

mm, ansamblul putând fi chiar introdus într-un cilindru cu pereți 

groși de peste 5 mm 

 

0 % 

 

- 

 

31.12.2018 

 

*ex 5911 90 99 40 Paduri abrazive din poliester, nețesute, cu mai multe straturi, 

impregnate cu poliuretan 

0 % - 31.12.2019 

ex 6805 30 00 10 Materiale de curățare a sondelor de testare constând într-o matrice 

polimerică cu conținut de particule abrazive fixate pe un suport, 

pentru utilizare în fabricarea de semiconductoare 

 (1) 

0 % - 31.12.2021 

ex 7318 19 00 30 Bielă pentru cilindrul de frână principal cu înșurubare la ambele 

capete, pentru utilizarea la fabricarea mărfurilor de la capitolul 87 

 (1) 

0 % p/st 31.12.2021 
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Codul NC TARIC Descrierea 

Nivelul 

taxei 

autonome  

Unitate 

suplimentară 

Data prevăzută 

pentru 

reexaminarea 

obligatorie 

*ex 7410 11 00 

ex 8507 90 80 

ex 8545 90 90 

10 

60 

30 

Rulou de folie laminată din grafit și cupru, cu: 

— lățimea cuprinsă între minimum 610 mm și maximum 620 mm 

și 

— cu diametrul cuprins între minimum 690 mm și maximum 

710 mm, 

care se utilizează la fabricarea bateriilor cu litiu-ion electrice 

reîncărcabile 

 (1) 

 

 

0 % 

 

 

- 

 

 

31.12.2021 

 

 

*ex 7607 11 90 

ex 7607 11 90 

47 

57 

Folie de aluminiu, în rulouri: 

— cu o puritate de 99,99 % în greutate, 

— cu o grosime de minimum 0,021 mm, dar de maximum 0,2 mm, 

— cu o lățime de 500 mm, 

— cu un strat de suprafață de oxid cu o grosime de 3 până la 4 nm, 

— și cu o textură cubică de peste 95 % 

 

 

0 % 

 

- 

 

31.12.2021 

 

*ex 7607 19 90 

ex 8507 90 80 

10 

80 

Folie sub formă de rulou care constă din laminat de litiu și mangan 

legat chimic de aluminiu, cu: 

— lățimea cuprinsă între minimum 595 mm și maximum 605 mm 

și 

— cu diametrul cuprins între minimum 690 mm și maximum 

710 mm, 

care se utilizează la fabricarea catozilor bateriilor, cu litiu-ion, 

electrice reîncărcabile 

 (1) 

 

0 % 

 

- 

 

31.12.2021 

 

*ex 7616 99 10 

ex 8708 99 10 

ex 8708 99 97 

30 

60 

50 

Suport pentru motor, din aluminiu, având dimensiunile următoare: 

— înălțimea de peste 10 mm, dar nu mai mult de 200 mm 

— lățimea de peste 10 mm, dar nu mai mult de 200 mm 

— lungimea de peste 10 mm, dar nu mai mult de 200 mm 

prevăzut cu cel puțin două orificii pentru fixare, din aliajele de 

aluminiu ENAC-46100 sau ENAC-42100 (pe baza standardului 

EN:1706), cu următoarele caracteristici: 

— porozitate interioară de maximum 1 mm; 

— porozitate exterioară  de maximum 2 mm; 

— duritate Rockwell de 10 HRB sau mai mult 

de tipul utilizat la fabricarea de sisteme de suspensie pentru 

motoarele din autovehicule 

 

 

0 % 

 

 

p/st 

 

 

31.12.2019 

 

 

*ex 8108 90 30 20 Bare, tije și sârme din aliaj de titan și aluminiu, conținând în greutate 

între 1 % și maximum 2 % aluminiu, pentru fabricarea 

amortizoarelor de zgomot și a țevilor de eșapament de la subpozițiile 

8708 92 sau 8714 10 40  

 (1) 

0 % - 31.12.2017 

*ex 8108 90 50 10 Aliaj de titan și de aluminiu, conținând în greutate minimum 1 %, 

dar maximum 2 % aluminiu, sub formă de folii sau rulouri, cu o 

grosime de minimum 0,49 mm, dar de maximum 3,1 mm, cu o 

lățime de minimum 1 000 mm, dar de maximum 1 254 mm, destinat 

fabricării produselor încadrate la codul 8714 10 

 (1) 

0 % - 31.12.2018 

*ex 8108 90 50 35 Plăci, table și benzi din aliaj de titan 0 % - 31.12.2021 

*ex 8301 60 00 

ex 8413 91 00 

ex 8419 90 85 

ex 8438 90 00 

ex 8468 90 00 

ex 8476 90 90 

20 

40 

30 

20 

20 

20 

Tastaturi din silicon sau plastic, 

— cu sau fără părți din metal, plastic, rășină epoxidică armată cu 

fibră de sticlă sau lemn, 

— chiar imprimate ori tratate la suprafață, 

— cu sau fără elemente de contact electric, 

— cu sau fără membrană lipită pe tastatură, 

0 % 

 

 

 

 

 

p/st 

 

 

 

 

 

31.12.2020 

 

 

 

 

 



 

RO 9   RO 

Codul NC TARIC Descrierea 

Nivelul 

taxei 

autonome  

Unitate 

suplimentară 

Data prevăzută 

pentru 

reexaminarea 

obligatorie 

ex 8479 90 70 

ex 8481 90 00 

ex 8503 00 99 

ex 8515 90 80 

ex 8536 90 95 

ex 8537 10 98 

ex 8708 91 20 

ex 8708 91 99 

ex 8708 99 10 

ex 8708 99 97 

83 

30 

70 

30 

95 

70 

10 

20 

50 

40 

— cu sau fără folie de protecție, 

— cu unul sau mai multe straturi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*ex 8409 91 00 

ex 8409 99 00 

30 

50 

Componentă de turbină cu gaz în formă de spirală, utilizată pentru 

turbocompresoare: 

— cu o rezistență la căldură de maximum 1050 °C și 

— cu un diametru al orificiului lăsat pentru introducerea roții 

turbinei de minimum 30 mm, dar de maximum 110 mm 

 

 

0 % 

 

p/st 

 

31.12.2018 

 

ex 8409 99 00 40 Capac de chiulasă din plastic sau aluminiu cu: 

— un senzor de poziție a axului cu came (CMPS), 

— suporți metalici pentru montare pe un motor și 

— două sau mai multe garnituri, 

pentru utilizare la fabricarea motoarelor de autovehicule 

 (1) 

0 % p/st 31.12.2021 

ex 8411 99 00 65 Componentă de turbină cu gaz în formă de spirală, utilizată pentru 

turbocompresoare: 

— cu o rezistență la căldură de maximum 1050 °C și 

— cu un diametru al orificiului rotorului turbinei de minimum 30 

mm, dar de maximum 110 mm 
 

0 % p/st 31.12.2021 

ex 8413 30 20 30 Pompă monocilindrică de înaltă presiune cu pistoane radiale pentru 

injecție directă de benzină cu: 

— o presiune de funcționare de minimum 200 bar, dar de 

maximum 350 bar, 

— un control al fluxului și 

— o supapă de suprapresiune, 

pentru utilizarea la fabricarea motoarelor de autovehicule 

 (1) 

0 % - 31.12.2021 

ex 8479 90 70 87 Conducte de carburant pentru motoare cu piston cu combustie 

internă cu senzor de temperatură a combustibilului, cu cel puțin două 

conducte de alimentare și trei conducte de evacuare, pentru utilizare 

la fabricarea motoarelor de autovehicule 

 (1) 

0 % p/st 31.12.2021 

ex 8481 80 59 20 Valvă regulatoare de presiune destinată a fi încorporată în 

compresoarele aparatelor de aer condiționat pentru autovehicule 

 (1) 

0 % p/st 31.12.2021 

ex 8484 20 00 10 Garnitură de etanșare mecanică a arborelui, destinată a fi încorporat 

în compresoare rotative utilizate în fabricarea aparatelor de aer 

condiționat ale autovehiculelor 

 (1) 

0 % p/st 31.12.2021 

ex 8501 10 99 56 Motor de curent continuu: 

— cu o viteză de rotație de maximum 7000 rpm (fără sarcină), 

0 % - 31.12.2021 



 

RO 10   RO 

Codul NC TARIC Descrierea 

Nivelul 

taxei 

autonome  

Unitate 

suplimentară 

Data prevăzută 

pentru 

reexaminarea 

obligatorie 

— cu o tensiune nominală de 12 V (± 4 V), 

— cu o putere maximă de 13,78 W (la 3,09 A), 

— cu un interval de temperatură specificat cuprins între -40 °C și 

160 °C, 

— cu cuplare prin angrenaj cu roți dințate, 

— cu o interfață de fixare mecanică, 

— cu 2 conexiuni electrice, 

— cu un cuplu de torsiune maxim de 100 Nm 
 

ex 8501 10 99 58 Motor de curent continuu: 

— cu o viteză de rotație de maximum 6 500 rpm (fără sarcină), 

— cu o tensiune nominală de 12 V (± 4 V), 

— cu o putere maximă mai mică de 20 W, 

— cu un interval de temperatură specificat cuprins între -40 °C și 

160 °C, 

— cu un angrenaj melc-roată melcată, 

— cu o interfață de fixare mecanică, 

— cu 2 conexiuni electrice, 

— cu un cuplu de torsiune maxim de 75 Nm 
 

0 % - 31.12.2021 

*ex 8501 10 99 65 Sistem de acționare electric pentru turbocompresor, cu: 

— un motor de curent continuu, 

— un angrenaj integrat, 

— o forță (de tracțiune) de minimum 200 N la o temperatură 

ambiantă ridicată de minimum 140 °C, 

— o forță (de tracțiune) de minimum 250 N în fiecare poziție a 

cursei, 

— o cursă efectivă de minimum 15 mm, dar maximum 25 mm, 

— cu sau fără interfață pentru sisteme de diagnoză la bord 
 

0 % - 31.12.2020 

*ex 8504 31 80 50 Transformatoare destinate utilizării în fabricarea comenzilor 

electronice, a dispozitivelor de control și a surselor de lumină LED 

pentru sectorul de iluminat 

 (1) 

0 % - 31.12.2021 

*ex 8504 40 90 25 Convertor de curent continuu în curent continuu 

— fără carcasă sau 

— cu carcasă cu pini de conectare, știfturi de conectare, conectori 

cu șurub, conexiuni ale liniei neprotejate, elemente de conectare 

care permit montarea pe o placă de circuit imprimat prin lipire 

sau orice altă tehnologie, sau alte conexiuni de cabluri care 

necesită o prelucrare ulterioară 
 

0 % p/st 31.12.2021 

ex 8504 50 95 70 Solenoid cu: 

— o putere nominală de peste 10 W, dar de maximum 15 W, 

— o rezistență de izolație de minimum 100 M Ohm, 

— o rezistență în curent continuu de maximum 34,8 Ohm (± %10) 

la 20 °C, 

— un curent nominal de maximum 1,22 A, 

— o tensiune nominală de maximum 25 V 
 

0 % p/st 31.12.2021 

*ex 8505 11 00 65 Magneți permanenți constând într-un aliaj de neodim, fier și bor, de 

formă paralelipipedică, cu sau fără muchii rotunjite, cu secțiunea 

dreptunghiulară sau trapezoidală având 

— o lungime de maximum 140 mm, 

— o lățime de maximum 90 mm și 

— o grosime de maximum 55 mm 

sau curbat sau în formă de dreptunghi (tip placă) având 

— o lungime de maximum 75 mm, 

— o lățime de maximum 40 mm, 

— o grosime de maximum 7 mm și 

— o rază de curbură de minimum 86 mm, dar de maximum 

241 mm 

fie sub forma unui disc cu diametrul de maximum 90 mm, 

prezentând sau nu un orificiu central 

0 % p/st 31.12.2018 



 

RO 11   RO 

Codul NC TARIC Descrierea 

Nivelul 

taxei 

autonome  

Unitate 

suplimentară 

Data prevăzută 

pentru 

reexaminarea 

obligatorie 

*ex 8505 11 00 75 Un sfert de manșon, destinat să servească drept magnet permanent 

după magnetizare, 

— compus cel puțin din neodim, fier și bor,  

— cu lățimea de minimum 9,1 mm, dar maximum 10,5 mm, 

— cu lungimea de minimum 20 mm, dar maximum 30,1 mm, 

de tipul celor utilizate la rotoare pentru fabricarea pompelor de 

carburant 

0 % p/st 31.12.2019 

*ex 8507 90 80 70 Placă tăiată dintr-o folie de cupru nichelat, cu: 

— o lățime de 70 mm (± 5 mm), 

— o grosime de 0,4 mm (± 0,2 mm), 

— o lungime de maximum 55 mm, 

care se utilizează la fabricarea bateriilor cu litiu-ion electrice 

reîncărcabile 

 (1) 

0 % p/st 31.12.2021 

ex 8518 40 80 93 Amplificator audio de putere cu: 

— o putere de ieșire de 50 W, 

— o tensiune de funcționare de minimum 9 V, dar de maximum 

16 V, 

— o impedanță electrică de maximum 4 Ohm, 

— o sensibilitate de maximum 80 dB 

— într-o carcasă metalică 

destinat utilizării la fabricarea autovehiculelor 

 (1) 

0 % p/st 31.12.2021 

*ex 8522 90 80 

ex 8529 90 92 

30 

57 

Suport din metal, element de fixare din metal sau element intern de 

rigidizare din metal, utilizat la fabricarea televizoarelor, 

monitoarelor și cititoarelor video 

 (1) 

 

0 % 

 

p/st 

 

31.12.2021 

 

*ex 8529 90 65 

ex 8529 90 92 

65 

53 

Placă de circuite imprimate pentru distribuirea tensiunii de 

alimentare și a semnalelor de comandă direct pe un circuit de 

comandă aflat pe un panou de sticlă TFT dintr-un modul LCD 

 

0 % 

 

p/st 

 

31.12.2020 

 

*ex 8529 90 92 59 Module LCD cu: 

— diagonala ecranului de minimum 14,5 cm, dar maximum 

25,5 cm, 

— o unitate de retroiluminare LED, 

— un circuit imprimat echipat cu memorie tip EPROM 

(ErasableProgrammableRead-onlyMemory), microcontroler, 

controler de temporizare, modul conducător LIN BUS (Local 

InterconnectNetwork) sau APIX2 (Automative Pixel Link) și alte 

componente active și pasive, 

— o fișă cu 6-8 pini pentru alimentarea cu energie electrică și o 

interfață LVDS (Low-voltagedifferentialsignalling) cu 2-4 pini 

sau APIX2, 

— cu sau fără carcasă, 

pentru integrarea sau montarea permanentă în autovehiculele de la 

capitolul 87 

 (1) 

0 % p/st 31.12.2020 

*ex 8529 90 92 63 Modul LCD 

— cu diagonala ecranului cuprinsă între minimum 14,5 cm și 

maximum 38,5 cm, 

— cu sau fără ecran tactil, 

— cu o unitate de retroiluminare LED, 

— cu un circuit imprimat echipat cu EEPROM, microcontroler, 

receptor LVDS și alte componente active și pasive, 

— cu o fișă pentru alimentarea cu energie electrică și interfețe 

CAN și LVDS, 

— cu sau fără componente electronice pentru ajustări dinamice ale 

culorii, 

— într-o carcasă, cu sau fără funcții de control mecanice, tactile sau 

fără contact direct și cu sau fără sistem de răcire activă, 

0 % p/st 31.12.2020 



 

RO 12   RO 

Codul NC TARIC Descrierea 

Nivelul 

taxei 

autonome  

Unitate 

suplimentară 

Data prevăzută 

pentru 

reexaminarea 

obligatorie 

destinat instalării în autovehiculele de la capitolul 87 

 (1) 

*ex 8529 90 92 67 Ecran color LCD pentru monitoarele LCD de la poziția 8528: 

— cu diagonala ecranului cuprinsă între minimum 14,48 cm și 

maximum 31,24 cm, 

— cu sau fără ecran tactil, 

— cu iluminare de fond, microcontroler, 

— cu un controler CAN (Controller areanetwork) cu una sau mai 

multe interfețe LVDS (Low-voltagedifferentialsignaling – 

semnalizare diferențială la tensiune joasă) și una sau mai multe 

interfețe CAN/priză de curent sau cu un controler APIX 

(Automotive Pixel Link) dotat cu interfață APIX, 

— într-o carcasă echipată cu sau fără radiator din aluminiu în 

partea din spate, 

— fără modul de procesare a semnalului, 

— cu sau fără feedback tactil sau acustic 

utilizat la fabricarea vehiculelor de la capitolul 87 

 (1) 

0 % p/st 31.12.2020 

*ex 8536 90 95 20 Carcase de cipuri semiconductoare sub forma unui cadru din plastic 

care conține o grilă de conectare echipată cu plăcuțe de contact, 

pentru tensiuni de maximum 1 000 V 

0 % p/st 31.12.2020 

*ex 8536 90 95 92 Bandă metalică ambutisată, cu conexiuni 0 % p/st 31.12.2018 

*ex 8536 90 95 

ex 8544 49 93 

94 

10 

Conector elastometric, din cauciuc sau silicon, prevăzut cu unul sau 

mai multe elemente conductoare 

 

0 % 

 

p/st 

 

31.12.2018 

 

ex 8537 10 98 65 Levier pentru modulul de control amplasat sub volan: 

— cu unul sau mai multe întrerupătoare electrice cu diferite poziții 

(buton acționat prin apăsare, buton rotativ sau altele), 

— echipat sau nu cu plăcuțe de circuite imprimate și cabluri 

electrice, 

— pentru o tensiune de minimum 9 V, dar de maximum 16 V, 

de tipul celor utilizate la fabricarea autovehiculelor de la capitolul 87 

0 % p/st 31.12.2021 

ex 8537 10 98 75 Unitate de comandă pentru accesul fără cheie la vehicul și pornirea 

vehiculului, cu aparat electric de comutare, într-o carcasă din 

material plastic, pentru o tensiune de 12 V, cu sau fără: 

— o antenă, 

— un conector, 

— un suport de metal, 

pentru utilizare la fabricarea mărfurilor de la capitolul 87 

 (1) 

0 % p/st 31.12.2021 

*ex 8537 10 98 92 Ecran tactil, alcătuit dintr-o rețea conductoare inserată între două 

plăci sau două foi din material plastic sau din sticlă, format din 

conductori și din elemente electrice de contact 

0 % p/st 31.12.2018 

ex 8538 90 99 60 Panoul de comandă frontal, în formă de cutie de plastic, ghiduri de 

lumină, întrerupătoare rotative, întrerupătoare de presiune și 

întrerupătoare-tip buton sau alt tipuri de întrerupătoare, fără nicio 

componentă electrică, de tipul celor utilizate în tabloul de bord al 

autovehiculelor de la capitolul 87 

0 % p/st 31.12.2021 

ex 8543 70 90 15 Folie laminată electrocromică constând din: 

— două straturi exterioare din poliester, 

— un strat intermediar din polimer acrilic și silicon și 

— două terminale de conectare electrice 
 

0 % - 31.12.2021 

*ex 8543 70 90 33 Amplificator de înaltă frecvență format dintr-unul sau mai multe 

circuite integrate și unul sau mai multe cipuri de condensatoare 

discrete, cu sau fără DPI (dispozitive pasive integrate), pe suport 

metalic încastrat 

0 % - 31.12.2021 



 

RO 13   RO 

Codul NC TARIC Descrierea 

Nivelul 

taxei 

autonome  

Unitate 

suplimentară 

Data prevăzută 

pentru 

reexaminarea 

obligatorie 

ex 8544 42 90 80 Cablu de conectare de 12 fire cu doi conectori 

— cu o tensiune de 5 V, 

— lungimea de maximum 300 mm 

pentru utilizare la fabricarea mărfurilor de la capitolul 87 

 (1) 

0 % p/st 31.12.2021 

ex 8708 10 10 

ex 8708 10 90 

10 

10 

Capac de plastic pentru completarea spațiului dintre farurile de ceață 

și bara de protecție, cu sau fără o bandă de crom, utilizat la 

fabricarea mărfurilor de la capitolul 87 

 (1) 

 

0 % 

 

p/st 

 

31.12.2021 

 

*ex 8708 30 10 

ex 8708 30 91 

ex 8708 30 99 

20 

60 

10 

Unitate motorizată de acționare a frânei 

— cu o tensiune nominală de 13,5 V (± 0,5 V) și 

— un mecanism cu șurub și bile care controlează presiunea 

lichidului de frână din cilindrul principal 

pentru utilizarea la fabricarea autovehiculelor electrice 

 (1) 

 

 

0 % 

 

 

p/st 

 

 

31.12.2019 

 

 

*ex 8708 30 10 

ex 8708 30 91 

40 

30 

Corp de frână cu disc în varianta BIR (Ball in Ramp – rampă cu bile) 

sau EPB (Electronic Parking Brake – frână de staționare electronică) 

sau doar cu funcție hidraulică, conținând deschideri funcționale și de 

montare, precum și nuturi de ghidare, de tipul utilizat la fabricarea 

mărfurilor de la capitolul 87 

 

0 % 

 

p/st 

 

31.12.2019 

 

*ex 8708 30 10 

ex 8708 30 91 

50 

10 

Frână de staționare cu tambur: 

— funcționând în interiorul discului frânei de serviciu, 

— cu un diametru cuprins între minimum 170 mm și maximum 

195 mm 

utilizată la fabricarea autovehiculelor 

 (1) 

 

0 % 

 

p/st 

 

31.12.2021 

 

*ex 8708 30 10 

ex 8708 30 91 

60 

20 

Plăcuțe de frână organice fără azbest, cu material de fricțiune montat 

pe placa de oțel din spate a benzii, pentru utilizarea la fabricarea 

mărfurilor de la capitolul 87 

 (1) 

 

0 % 

 

p/st 

 

31.12.2019 

 

*ex 8708 30 10 

ex 8708 30 91 

70 

40 

Suport de etrier de frână din fontă ductilă de tipul celor utilizate la 

fabricarea mărfurilor de la capitolul 87 

 

0 % 

 

p/st 

 

31.12.2020 

 

*ex 8708 40 20 

ex 8708 40 50 

20 

10 

Cutie de viteze automată hidrodinamică 

— cu un convertizor de cuplu hidraulic, 

— fără cutie de transfer și arbore cardanic, 

— cu sau fără diferențial pe față, 

pentru utilizare la fabricarea de autovehicule de la capitolul 87 

 (1) 

 

0 % 

 

p/st 

 

31.12.2020 

 

*ex 8708 50 20 

ex 8708 50 55 

10 

10 

Arbore lateral pentru punte de autovehicule echipat cu o articulație 

cu viteză constantă la fiecare capăt, de tipul celor utilizate pentru 

fabricarea mărfurilor de la poziția NC 8703 

 

0 % 

 

p/st 

 

31.12.2020 

 

*ex 8708 50 20 

ex 8708 50 99 

20 

10 

Arbore de transmisie din material plastic ranforsat cu fibre de 

carbon, constând dintr-o piesă unică fără nicio articulație la mijloc, 

cu 

— o lungime de minimum  1 m dar de maximum 2 m, 

— o greutate de minimum 6 kg dar de maximum 9 kg 

 

 

0 % 

 

p/st 

 

31.12.2020 

 



 

RO 14   RO 

Codul NC TARIC Descrierea 

Nivelul 

taxei 

autonome  

Unitate 

suplimentară 

Data prevăzută 

pentru 

reexaminarea 

obligatorie 

*ex 8708 50 20 

ex 8708 50 99 

ex 8708 99 10 

ex 8708 99 97 

30 

20 

20 

70 

Cutie de viteze (transmisie) cu o singură intrare și cu dublă ieșire, 

într-o carcasă turnată din aluminiu, cu dimensiuni totale de 273 mm 

(lățime) x 131 mm (înălțime) x 187 mm (lungime), care include cel 

puțin: 

— două ambreiaje electromagnetice unidirecționale, care 

funcționează pe laturi opuse, 

— un ax de intrare cu diametrul exterior de 24 mm (+/- 1 mm), 

terminat cu un cuplaj cu 22 de dinți, și 

— un lagăr de ieșire coaxial cu diametrul interior de 22 mm (+/- 

1 mm), terminat cu un cuplaj cu 22 de dinți, 

pentru utilizare la fabricarea vehiculelor pentru toate tipurile de teren 

sau a vehiculelor utilitare 

 (1) 

 

 

 

0 % 

 

 

 

- 

 

 

 

31.12.2021 

 

 

 

*ex 8708 80 20 

ex 8708 80 35 

10 

10 

Suport izolator superior care conține 

— un suport metalic cu trei șuruburi de fixare și 

— o proeminență din cauciuc 

de tipul celor utilizate la fabricarea mărfurilor de la capitolul 87 

 

0 % 

 

p/st 

 

31.12.2020 

 

*ex 8708 80 20 

ex 8708 80 91 

20 

10 

Braț de șasiu spate cu un element protector din material plastic, 

echipat cu două carcase metalice cu amortizoare din cauciuc, de tipul 

celor utilizate pentru fabricarea mărfurilor de la capitolul 87 

 

0 % 

 

p/st 

 

31.12.2020 

 

*ex 8708 80 20 

ex 8708 80 91 

30 

20 

Braț de șasiu spate echipat cu un pivot cu bilă și o carcasă metalică 

cu amortizoare din cauciuc, de tipul celor utilizate pentru fabricarea 

mărfurilor de la capitolul 87 

 

0 % 

 

p/st 

 

31.12.2020 

 

ex 8708 80 99 10 Bară stabilizatoare pentru axa față echipată cu un pivot cu bilă la 

ambele capete, pentru utilizarea la fabricarea mărfurilor de la 

capitolul 87 

 (1) 

0 % p/st 31.12.2021 

*ex 8708 91 20 

ex 8708 91 35 

20 

10 

Răcitor din aluminiu utilizând aer comprimat și având o carcasă cu 

striații, de tipul celor utilizate la fabricarea mărfurilor de la capitolul 

87 

 

0 % 

 

p/st 

 

31.12.2019 

 

*ex 8708 91 20 

ex 8708 91 99 

30 

30 

Rezervor de aer de admisie sau de evacuare din aliaj de aluminiu, 

fabricat în conformitate cu standardul EN AC 42100 cu: 

— o planeitate a zonei de izolație de maximum 0,1 mm, 

— o cantitate de particule admisă de 0,3 mg per rezervor, 

— o distanță între pori de minimum 2 mm, 

— o dimensiune a porilor de maximum 0,4 mm și 

— maximum 3 pori mai mari de 0,2 mm 

de tipul celor utilizate în schimbătoarele de căldură pentru sistemele 

de răcire ale automobilelor 

 

0 % 

 

p/st 

 

31.12.2020 

 

*ex 8708 94 20 

ex 8708 94 35 

10 

20 

Casetă de direcție cu cremalieră într-o carcasă din aluminiu cu 

articulații homocinetice, de tipul celor utilizate la fabricarea 

mărfurilor de la capitolul 87 

 

0 % 

 

p/st 

 

31.12.2019 

 

*ex 8708 95 10 

ex 8708 95 99 

40 

10 

Airbag pentru pasagerul din față compus din: 

— o carcasă metalică cu cel puțin șase suporturi de montare, 

— o pernă de siguranță integrată, 

— un cartuș umplut cu gaz comprimat 

de tipul celor utilizate la fabricarea mărfurilor de la capitolul 87 

 

0 % 

 

p/st 

 

31.12.2020 

 



 

RO 15   RO 

Codul NC TARIC Descrierea 

Nivelul 

taxei 

autonome  

Unitate 

suplimentară 

Data prevăzută 

pentru 

reexaminarea 

obligatorie 

ex 8708 99 10 

ex 8708 99 97 

30 

15 

Suport de radiator frontal, cu sau fără amortizoare din cauciuc, 

pentru utilizarea la fabricarea mărfurilor de la capitolul 87 

 (1) 

 

0 % 

 

p/st 

 

31.12.2021 

 

ex 8708 99 10 

ex 8708 99 97 

40 

25 

Suporți din fier sau oțel, cu găuri de prindere, cu sau fără piulițe de 

fixare, pentru conectarea cutiei de viteze la caroseria automobilului, 

pentru utilizare la fabricarea mărfurilor de la capitolul 87 

 (1) 

 

0 % 

 

p/st 

 

31.12.2021 

 

*ex 8714 91 30 

ex 8714 91 30 

ex 8714 91 30 

25 

35 

72 

Furci frontale, cu excepția furcilor frontale rigide (netelescopice) 

făcute integral din oțel, pentru utilizare la fabricarea de biciclete 

 (1) 

 

 

0 % 

 

 

- 

 

 

31.12.2018 

 

 

*ex 9013 80 90 20 Microoglindă semiconductoare electronică prezentată într-o carcasă 

adaptată, pentru imprimarea automatizată a plăcilor de circuite, 

compusă în principal dintr-o combinație de: 

— unul sau mai multe circuite integrate monolitice cu aplicație 

specifică (ASIC), 

— una sau mai multe oglinzi microelectromecanice (MEMS), 

fabricată (fabricate) în conformitate cu tehnologia 

semiconductoarelor, cu componente mecanice dispuse în 

structuri tridimensionale pe materialul semiconductor 

de tipul destinat a fi încorporat în produsele de la capitolele 84-90 și 

95 

0 % p/st 31.12.2019 

 

(1) 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). 

(2) Numărul CUS (Customs Union and Statistics Number) se atribuie fiecărei intrări (produs) din ECICS.ECICS (Inventarul vamal 

european al substanțelor chimice) este un instrument informatic gestionat de Comisia Europeană, Direcția Generală Impozitare și 

Uniune Vamală.Informații suplimentare se găsesc la următoarea adresă: 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/databases/ecics/index_en.htm 

* Suspendare aferentă unui produs din anexa la Regulamentul (UE) nr. 1387/2013 al cărui cod NC sau TARIC sau a cărui descriere este 

modificată de prezentul regulament. 

  



 

RO 16   RO 

ANEXA II 

Codul NC TARIC 

ex 2818 30 00 30 

ex 2842 10 00 40 

ex 2905 11 00 20 

ex 2909 60 00 20 

ex 2916 14 00 30 

ex 2920 90 70 40 

ex 2920 90 70 50 

ex 2931 90 00 05 

ex 2933 59 95 88 

ex 2933 99 80 53 

ex 2933 99 80 72 

ex 2940 00 00 40 

ex 3204 16 00 20 

ex 3204 17 00 67 

ex 3215 90 70 30 

ex 3506 91 10 50 

ex 3506 91 90 50 

ex 3811 21 00 57 

ex 3815 90 90 40 

ex 3824 99 92 21 

ex 3824 99 92 24 

ex 3824 99 92 69 

ex 3901 10 10 20 

ex 3901 90 80 50 

ex 3913 90 00 92 

ex 3921 13 10 10 

ex 3923 10 00 10 

ex 3926 30 00 10 

ex 3926 90 97 20 

ex 5911 90 90 30 

ex 5911 90 90 40 



 

RO 17   RO 

Codul NC TARIC 

ex 7410 11 00 10 

ex 7607 11 90 40 

ex 7607 19 90 10 

ex 7616 99 10 30 

ex 8108 90 30 20 

ex 8108 90 50 10 

ex 8108 90 50 25 

ex 8301 60 00 20 

ex 8409 91 00 65 

ex 8409 99 00 30 

ex 8411 99 00 70 

ex 8413 91 00 40 

ex 8419 90 85 30 

ex 8421 99 00 92 

ex 8438 90 00 20 

ex 8468 90 00 20 

ex 8476 90 10 20 

ex 8476 90 90 20 

ex 8479 90 70 83 

ex 8481 90 00 30 

ex 8501 10 99 55 

ex 8503 00 99 70 

ex 8504 31 80 50 

ex 8504 40 90 20 

ex 8505 11 00 33 

ex 8505 11 00 45 

ex 8507 90 80 60 

ex 8507 90 80 70 

ex 8507 90 80 80 

ex 8515 90 80 30 

ex 8522 90 80 30 



 

RO 18   RO 

Codul NC TARIC 

ex 8529 90 65 65 

ex 8529 90 92 35 

ex 8529 90 92 36 

ex 8529 90 92 50 

ex 8536 90 40 20 

ex 8536 90 40 92 

ex 8536 90 40 94 

ex 8536 90 40 95 

ex 8536 90 95 20 

ex 8536 90 95 92 

ex 8536 90 95 94 

ex 8536 90 95 95 

ex 8537 10 98 70 

ex 8537 10 98 92 

ex 8543 70 90 33 

ex 8543 90 00 15 

ex 8544 49 93 10 

ex 8545 90 90 30 

ex 8708 29 90 10 

ex 8708 30 10 20 

ex 8708 30 10 30 

ex 8708 30 91 10 

ex 8708 30 91 20 

ex 8708 30 91 30 

ex 8708 30 91 40 

ex 8708 30 91 50 

ex 8708 40 20 20 

ex 8708 40 50 10 

ex 8708 50 55 10 

ex 8708 50 99 10 

ex 8708 50 99 20 



 

RO 19   RO 

Codul NC TARIC 

ex 8708 80 35 10 

ex 8708 80 91 10 

ex 8708 80 91 20 

ex 8708 91 35 10 

ex 8708 91 99 20 

ex 8708 91 99 30 

ex 8708 94 35 20 

ex 8708 95 99 10 

ex 8708 99 10 20 

ex 8708 99 97 40 

ex 8708 99 97 50 

ex 8708 99 97 70 

ex 8714 91 30 24 

ex 8714 91 30 34 

ex 8714 91 30 71 

ex 9013 80 90 10 

 


