ANEXA Nr. 34 a)
la regulament

Lista exemplificativă cuprinzand efectele personale ale călătorilor şi
materialul sportiv
Art. 424
A. Efecte personale ale călătorilor:
1. îmbrăcăminte şi încălţăminte;
2. articole de toaletă;
3. bijuterii personale;
4. aparate fotografice şi aparate cinematografice de luat vederi, însoţite de o
cantitate rezonabilă de pelicule şi de accesorii;
5. aparate de proiecţie portabile de diapozitive sau de filme şi accesoriile lor,
precum şi o cantitate rezonabilă de diapozitive sau de filme;
6. camere video şi aparate portative de înregistrare video, însoţite de o cantitate
rezonabilă de benzi;
7. instrumente muzicale portabile;
8. fonografe portative cu discuri;
9. aparate portabile de înregistrare şi de reproducere a sunetului, inclusiv
dictafoane cu benzi;
10. aparate receptoare de radio portative;
11. aparate receptoare de televiziune portative;
12. maşini de scris portative;
13. maşini de calculat portative;
14. calculatoare personale portative;
15. binocluri;
16. cărucioare pentru copii;
17. fotolii sau cărucioare pentru invalizi;
18. aparate şi echipamente sportive de orice fel, precum şi materiale de
camping, articole de pescuit, echipament pentru alpinism, echipament pentru înot
subacvatic, arme de vânătoare cu cartuşe, biciclete fără motor, canoe sau caiace
cu o lungime sub 5,5 m, schiuri, rachete de tenis, planşete cu sau fără pânză
pentru surfing, echipament pentru golf, deltaplane, parapante;
19. aparate de dializă portabile, material medical similar, precum şi articole care
se utilizează împreună cu acestea;
20. alte articole având un evident caracter personal.
B. Mărfuri importate in scop sportiv:
a) material de atletism, precum:
- garduri de sărit;
- suliţe, discuri, prăjini, greutăţi, ciocane;
b) materiale pentru jocuri cu mingea, precum:
- mingi de orice fel;
- rachete, crose, plase, bastoane şi altele similare;
- fileuri de orice fel şi montanţi pentru porţi sau buturi;
c) material pentru sporturi de iarnă, precum:
- schiuri şi beţe;

- patine;
- sănii şi sănii de viteză (boburi);
- material pentru joc cu palete (curling);
d) îmbrăcăminte, încălţăminte şi mănuşi de sport, căşti pentru practicarea
sporturilor etc., de orice fel;
e) material pentru practicarea sporturilor nautice, precum:
- canoe şi caiace;
- ambarcaţiuni cu pânze sau cu rame, pânze, vâsle şi pagaie;
- plăci de surf şi pânze pentru acestea;
f) vehicule ca: autoturisme şi maşini de curse, motociclete, ambarcaţiuni;
g) material destinat pentru diverse manifestări, precum:
- arme de tir sportiv şi muniţie pentru acestea;
- biciclete fără motor;
- arcuri şi săgeţi;
- material pentru scrimă;
- material pentru gimnastică;
- busole;
- saltele şi covoare pentru lupte şi arte marţiale;
- materiale pentru haltere;
- material pentru echitaţie, sulky;
- delta plan, planşe cu pânză;
- material pentru escaladări;
- casete muzicale destinate ilustraţiilor muzicale la demonstraţii sau concursuri
sportive;
h) material auxiliar, precum:
- materiale de măsurat sau de afişaj al rezultatelor;
- aparate pentru analiza sângelui şi urinei.

ANEXA Nr. 34 b)
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LISTA EXEMPLIFICATIVA
cuprinzând materialele de agrement pentru navigatori
Art. 425
a) Material de citit, cum ar fi:
- cărţi de toate felurile,
- cursuri prin corespondenţă,
- ziare şi publicaţii periodice,
- broşuri conţinând informaţii asupra serviciilor pentru bunăstare existente
în porturi.
b) Material audio-video cum ar fi:
- aparate de reproducere a sunetului şi imaginilor,
- casete,
- aparate de radio şi televizoare,
- aparate de proiecţie,
- înregistrări pe bandă sau disc (cursuri de limbi străine, emisiuni radio
difuzate, urări, muzică şi divertisment),
- filme impresionate şi developate,
- diapozitive,
- casete video.
c) Articole de sport, cum ar fi:
- îmbrăcăminte de sport,
- mingii,
- rachete şi fileuri,
- jocuri de punte,
- material pentru atletism,
- material pentru gimnastică,
d) Materiale pentru practicarea jocurilor sau pentru distracţie, cum ar fi:
- jocuri de interior,
- instrumente muzicale,
- materiale pentru teatru de amatori,
- material pentru pictură, sculptură, lucru în lemn şi metal, confecţionarea a
covoarelor,
e) Material pentru activităţi religioase.
f) Părţi şi accesorii ale materialului de agrement.
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E. LISTA EXEMPLIFICATIVĂ
cuprinzând materialele utilizate în scopuri promoţionale
Art. 429
a) Obiecte destinate expunerii în birourile reprezentanţilor acreditaţi sau
corespondenţilor desemnaţi de organismele oficiale de turism sau în alte localuri
agreate de autoritatea vamală, cum ar fi: tablouri şi desene, fotografii şi panouri,
cărţi de artă, gravuri sau litografii, sculpturi, tapiserii şi alte lucrări de artă
similare;
b) Materiale care servesc pentru expunere (vitrine, suporturi şi obiecte similare),
inclusiv aparatele electrice sau mecanice necesare pentru funcţionarea acestora;
c) Filme documentare, discuri, panglici magnetice imprimate şi alte înregistrări
sonore destinate pentru manifestări gratuite, cu excepţia celor al căror subiect
vizează propaganda comercială sau sunt în mod curent puse în vânzare în
România;
d) Drapele diferite, într-un număr rezonabil;
e) Diorame, machete, diapozitive, clişee negative, negative fotografice;
f)
Mostre, într-un număr rezonabil, de produse ale artizanatului naţional,
costume naţionale şi alte articole similare cu caracter folcloric.

ANEXA Nr. 34 d)
la regulament

F. LISTA EXEMPLIFICATIVĂ
cuprinzând bunurile considerate material profesional
ART.430
A. Material de presă, radiodifuziune sau televiziune:
a) material de presă, precum:
- computere personale;
- telecopiatoare;
- maşini de scris;
- camere de luat vederi, de orice tip (filme şi electronice);
- aparate de transmitere, de înregistrare sau de reproducere a sunetului
ori a imaginilor (magnetofoane, magnetoscoape, cititoare video, microfoane,
mese de mixaj, incinte acustice);
- suporturi de sunet sau de imagini, neînregistrate sau înregistrate;
- instrumente şi aparate de măsură şi control tehnic (oscilografe,
osciloscoape, sisteme de control al magnetofoanelor şi magnetoscoapelor,
multimetre, cutii de scule şi sacoşe, generatoare de semnale video etc.);
- material de iluminat (proiectoare, transformatoare, suporturi);
- accesorii (casete, fotometre, obiective, suporturi, acumulatoare, curele de
transmisie, incărcătoare de baterii, monitoare);
b) material de radiodifuziune, precum:
- material de telecomunicaţie, precum: emiţătoare-receptoare sau difuzoare
terminale, care se racordează la reţea sau la cabluri, legături tip satelit;
- echipamente de audiofrecvenţă (aparate de captare a sunetului, de
înregistrare şi reproducere);
- instrumente şi aparate de măsură şi de control tehnic (oscilografe,
osciloscoape, sisteme de control al magnetofoanelor şi magnetoscoapelor,
multimetre, cutii de scule şi sacoşe, generatoare de semnale video etc.);
- accesorii (ceasuri, cronometre, busole, microfoane, mese de mixaj, benzi
magnetice pentru înregistrarea sunetului, grupuri electrogene, transformatoare
de curent, baterii şi acumulatoare, încărcătoare de baterii, aparate de încălzit,
climatizare sau de ventilare etc.);
- suporturi de sunet înregistrate sau neînregistrate;
c) material de televiziune, precum:
- aparate de luat imagini de televiziune;
- telecinematografe;
- instrumente şi aparate de măsură şi control tehnic;

- aparate de transmisie şi retransmisie;
- aparate de comunicaţie;
- aparate de înregistrare sau de reproducere a sunetului şi a imaginilor
(magnetofoane, magnetoscoape, cititoare video, microfoane, mese de mixaj,
incinte acustice);
- material de iluminat (proiectoare, transformatoare, suporturi);
- material de montaj;
- accesorii (ceasuri, cronometre, busole, obiective, fotometre, suporturi,
încărcătoare de baterii, casete, grupuri electrogene, transformatoare de curent,
baterii şi acumulatoare, aparate de încălzit, climatizare şi ventilare etc.);
- suporturi de sunet sau imagini, înregistrate sau neînregistrate (generice,
semnale de apel de staţie, racorduri muzicale etc.);
- instrumente muzicale, costume, decoruri şi alte accesorii de teatru,
estradă, produse de machiaj, peruci;
d) vehicul conceput sau special adaptat pentru a fi utilizat în scopurile de
mai sus, cum sunt vehiculele pentru:
- transmisiunea televizată;
- accesoriile pentru televiziune;
- înregistrarea semnalelor video;
- înregistrarea şi reproducerea sunetului;
- efectele de relanti;
- iluminat.
B. Material cinematografic, precum:
- camere de luat vederi, de toate tipurile (filme şi electronice);
- instrumente şi aparate de măsură şi control tehnic (oscilografe,
osciloscoape, sisteme de control al magnetofoanelor, multimetre, cutii de scule şi
sacoşe, generatoare de semnale video etc.), căi de rulaj şi macarale;
- material de iluminat (proiectoare, transformatoare, suporturi);
- material de montaj;
- aparate de înregistrare sau de reproducere a sunetului ori a imaginilor
(magnetofoane, magnetoscoape, cititoare video, microfoane, mese de montaj,
incinte acustice etc.);
- accesorii (ceasuri, cronometre, busole, microfoane, mese de montaj,
benzi magnetice, grupuri electrogene, transformatoare, baterii şi alimentatoare,
încărcătoare de baterii, aparate de încălzit, climatizare şi de ventilare etc.);
- instrumente muzicale, costume, decoruri şi alte accesorii de teatru,
estradă, produse de machiaj, peruci;
- vehicule concepute sau special adaptate pentru a fi utilizate în scopurile
de mai sus.
C. Alt material:
a) material pentru montaj, probe, punere în functiune, control, verificare,
întreţinere sau reparaţii de maşini, instalaţii, material de transport etc., precum:
- unelte si scule;
- material şi aparate de masură, verificare sau control (de temperatura, presiune,
distanta, inaltime, suprafata, viteza etc.), inclusiv aparate electrice (voltmetre,
ampermetre, comparatoare, transformatoare, inregistratoare etc.) şi gabarite;

- aparate şi material pentru fotografierea maşinilor şi instalaţiilor în timpul
montajului şi după montajul lor;
- aparate pentru controlul tehnic al navelor;
b) material necesar oamenilor de afaceri, experţilor în organizarea
ştiinţifică sau tehnică a muncii, productivităţii, contabilităţii şi persoanelor care
exercită profesiuni similare, precum:
- ordinatoare personale;
- maşini de scris;
- aparate de transmisie, de înregistrare sau de reproducere a sunetului ori a
imaginii;
- instrumente şi aparate de calcul;
c) material necesar experţilor însărcinaţi cu executarea de relevee
topografice sau cu operaţiuni de prospectare geografică, precum:
- instrumente şi aparate de măsură;
- material de foraj;
- aparate de transmisie şi comunicaţie;
d) material necesar experţilor însărcinaţi cu combaterea poluării;
e) instrumente şi aparate necesare medicilor, chirurgilor, veterinarilor,
moaşelor şi persoanelor care exercită profesiuni similare;
f) material necesar experţilor în arheologie, paleontologie, geografie,
zoologie;
g) material necesar artiştilor, trupelor de teatru şi orchestrelor, precum şi
orice fel de obiecte utilizate pentru reprezentare, instrumentele muzicale,
decorurile şi costumele etc.;
h) material necesar conferenţiarilor pentru ilustrarea expozeelor;
i) material necesar cu ocazia călătoriilor efectuate pentru a realiza
fotografii (aparate fotografice de orice tip, casete, exponometre, obiective,
suporturi, acumulatoare, cordoane de transmisie, încărcătoare de baterii,
monitoare, material de iluminat, articole de modă şi accesorii pentru manechine
etc.);
j) vehicule concepute sau special amenajate pentru a fi utilizate în
scopurile de mai sus, cum ar fi cele pentru poştă, control ambulant, vehiculeatelier, vehicule-laborator etc.
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G. LISTA EXEMPLIFICATIVĂ
cuprinzând bunurile considerate material pedagogic
Art. 431
a) Aparate de înregistrare sau de reproducere a sunetului şi imaginilor, precum:
- proiectoare de diapozitive sau de filme fixe;
- proiectoare de cinema;
- retroproiectoare şi episcoape;
- magnetofoane, magnetoscoape si cinescoape;
- elemente pentru circuite inchise de televiziune.
b) Suporturi de sunet si imagini, precum:
- diapozitive, filme fixe si microfilme;
- filme cinematografice;
- inregistrari sonore (benzi magnetice, discuri);
- benzi video.
c) Material specializat, precum:
- echipament bibliografic şi material audio-vizual pentru biblioteci;
- biblioteci mobile;
- laboratoare de limbi străine;
- material de traducere simultană;
- maşini programate de predare, mecanice sau electronice;
- obiecte special concepute pentru invatamant sau formare profesionala a
persoanelor cu handicap.
d) Alt material, precum:
- planşe, machete, grafice, hărţi, planuri, fotografii şi desene;
- instrumente, aparate şi modele concepute pentru demonstraţii;
- colecţii de obiecte care însoţesc informaţiile vizuale sau sonore, pregătite
pentru clarificarea unui subiect (truse pedagogice);
- instrumente, aparate, utilaje şi maşini-unelte pentru învăţarea unor tehnici sau
meserii;
- materiale, inclusiv vehicule concepute sau special adaptate pentru a fi utilizate
în scopuri de caritate sau destinate formării persoanelor care lucrează în scopuri
de caritate.
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H. LISTA
cuprinzând mărfurile pentru care admiterea temporară se poate acorda sub
acoperirea unui carnet ATA
Art. 441
1. Material profesional.
2. Mărfuri destinate prezentării sau utilizării la expoziţii, târguri, congrese sau
manifestări similare.
3. Material pedagogic şi ştiinţific, piese de schimb şi accesorii, unelte speciale
pentru întreţinere, verificare, calibrare sau reparare a unor astfel de materiale.
4. Material medico-chirurgical şi de laborator.
5. Materiale destinate înlăturării efectelor unor catastrofe.
6. Ambalaje pentru care poate fi solicitată depunerea unei declaraţii vamale
scrise.
7. Mărfurile de orice fel, care sunt supuse testelor, încercărilor, probelor,
experienţelor sau demonstraţiilor, inclusiv testelor, experienţelor sau
demonstraţiilor necesare procedurilor de omologare, cu excepţia testelor,
experienţelor sau demonstraţiilor care constituie o activitate lucrativă.
8. Mărfurile de orice fel, care servesc efectuării de teste, experienţe sau
demonstraţii, cu excepţia testelor, experienţelor sau demonstraţiilor care
constituie o activitate lucrativă.
9. Mostre, articole reprezentative ale unei categorii specifice de mărfuri deja
obţinute sau, care sunt eşantioane de mărfuri a căror obţinere este analizată, dar
care nu include articole identice introduse de aceeaşi persoană, sau trimise către
un singur destinatar într-o astfel de cantitate‚ încât luată ca un tot, acestea numai
constituie mostre în utilizarea curentă comercială.
10. Mijloace de producţie pentru înlocuire, care sunt puse, provizoriu şi gratuit, la
dispoziţia importatorului, de sau la iniţiativa furnizorului de mijloace de producţie
similare, care vor fi ulterior puse în liberă circulaţie sau al mijloacelor de
producţie reinstalate în urma reparării lor.
11. Opere de artă importate pentru a fi expuse în vederea vânzării lor.
12. Filme cinematografice, impresionate şi developate, pozitive, destinate
vizionării inainte de utilizarea lor comercială.
13. Filme, benzi magnetice şi filme magnetizate, destinate sonorizării, dublajului
sau reproducerii.
14. Filme care prezintă, după caz, felul, funcţionarea sau folosirea produselor ori
materialelor străine, cu condiţia ca ele să nu fie destinate unui program public cu
scop lucrativ.
15. Suporturi de informaţii, înregistrate, trimise gratuit, destinate utilizării în
prelucrarea automată a datelor.

16. Articole, inclusiv vehicule, care prin natura lor sunt inadecvate pentru orice
alt scop decât publicitatea pentru anumite articole sau publicitatea pentru un
anumit scop.
17. Animale vii din orice specie, importate pentru dresaj, antrenament,
reproducere sau pentru tratamente medicale.
18. Material de publicitate turistică.
19. Materiale de întreţinere pentru navigatori.
20. Materiale diverse, utilizate sub supravegherea şi răspunderea unei autorităţi
publice, destinate construirii, reparării sau întreţinerii infrastructurilor de interes
general din zonele de frontieră.

