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1. BIROUL VAMAL DE CONECTARE
După conectare, utilizatorul va intra în aplicația INF-SP prin selectarea biroului vamal cu care se va
autentifica pe următorul ecran:

Codul biroului vamal
Introduceți aici biroul vamal. Aplicația oferă o funcționalitate de completare automată (apare o listă verticală
cu valori posibile) în timp ce tastați (după prima cifră).

Butonul Selectare Birou
Faceți clic pe butonul Selectare birou pentru a continua operațiunea de conectare.

Data: 23.1.2020
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2. MENIU DE NAVIGARE
În partea stângă a ecranului aplicației este afișat următorul meniu de linkuri. Utilizatorul poate naviga la o
pagină făcând clic pe linkul corespunzător.

Link „Tablou de bord”
Faceți clic pe link pentru a naviga la ecranul Tablou de bord.
Link „INF-urile mele”
Faceți clic pe link pentru a naviga la ecranul „INF-urile mele”
Link „Căutare INF”

Data: 23.1.2020
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Faceți clic pe link pentru a naviga la ecranul „Căutare INF”

Link „Cererea mea de INF”
Faceți clic pe link pentru a naviga la ecranul „Cererile mele de INF”
Link „Sarcinile mele”
Faceți clic pe link pentru a naviga la ecranul „Sarcinile mele”
Link „Notificările mele”
Faceți clic pe link pentru a naviga la ecranul „Notificările mele”
Link „Introducere Cerere INF (secțiunea A)”
Faceți clic pe link pentru a naviga la ecranul Introducere Cerere INF (secțiunea A)
Link „Introducere Cerere INF (secțiunea B)”
Faceți clic pe link pentru a naviga la ecranul Introducere Cerere INF (secțiunea B)
Link „Introducere INF”
Faceți clic pe link pentru a naviga la ecranul Introducere INF

Data: 23.1.2020
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3. GESTIONARE INF
Utilizatorul poate utiliza Meniul de navigare pentru a selecta tabul INF-urile mele sau tabul Căutare INF
pentru a localiza INF pe care urmează să o gestioneze și/sau să o modifice.
Tabul INF-urile mele conține o grilă de rezultate cu toate INF-urile introduse de Biroul Vamal.
Tabul Căutare INF permite agentului vamal să caute una sau mai multe INF-uri și să o vizualizeze într-un
format de grilă de rezultate.
Din oricare dintre cele două metode de navigare, utilizatorul poate să gestioneze o fișă INF care a obținut
un Număr INF prin intermediul aplicației.

Data: 23.1.2020
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3.1. ANULARE INF
Utilizatorul poate face clic pe butonul Anulare de pe ecranul Vizualizare INF pentru a proceda la anularea
fișei INF:

Indicator Anulare INF
Decizia de Anulare INF se setează la butonul-radio (câmp obligatoriu). În cazul în care decizia este „NU”,
secțiunea de mai jos este ascunsă.

Justificarea anulării INF
Introduceți informațiile justificative referitoare la anularea INF.

Limba
Selectați o limbă din meniul derulant care va reflecta limba câmpului cu textul justificativ.

Butonul Anulare
Selectați Anulare pentru a înceta procesul de anulare.

Butonul Continuare
Selectați Continuare pentru a finaliza procesul de anulare.

Data: 23.1.2020
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3.2. MODIFICARE INF
Utilizatorul poate face clic pe butonul de acțiune Modificare de pe ecranul Vizualizare INF pentru a proceda
la modificarea INF:

Data: 23.1.2020
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Observații generale
Zona de observații generale este editabilă și i se pot aduce schimbări ca parte a procesului de modificare.

Adăugare marfă
În timpul modificării este posibil să selectați butonul de acțiune Adăugare pentru a declara o marfă
suplimentară (mărfuri suplimentare).

Butonul Editare
Faceți clic pe butonul Editare pentru a modifica intrarea existentă a mărfii.

Ștergere
Faceți clic pe butonul Ștergere pentru a elimina intrarea existentă a mărfii din INF.

Adăugare produs
În timpul modificării este posibil să se selecteze butonul de acțiune Adăugare pentru a declara un produs
(produse) suplimentar(e).

Butonul Editare
Faceți clic pe butonul Editare pentru a modifica intrarea existentă a Produsului procesat.

Butonul Ștergere
Faceți clic pe butonul Ștergere pentru a elimina intrarea existentă a Produsului din INF.

Anulare
Faceți clic pe butonul de acțiune Anulare pentru a încheia procesul de modificare.

Data: 23.1.2020
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Modificare
Faceți clic pe Modificare pentru a proceda la modificarea INF. După selectarea rubricii Modificare, o
fereastră pop-up va apărea pentru a introduce o justificare a modificării (câmp obligatoriu).

Data: 23.1.2020
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4. PRELUCRAREA INF
Agentul vamal gestionează și efectuează anumite operațiuni de prelucrare asupra INF. Aceste acțiuni pot fi
efectuate din cadrul INF care a obținut un Număr INF.
În funcție de tipul autorizației unei fișe INF, de exemplu PA IM/EX, aplicația permite utilizatorului să
declanșeze procesul corespunzător.
În general, pe baza tipului de autorizație, aplicația poate reda următoarele butoane pentru o fișă INF,
respectiv:

IP IM/EX
Plasarea mărfurilor > Descărcarea produselor > Ieșire

IP EX/IM
Export > Ieșire > Plasarea mărfurilor

OP IM/EX
Acordarea liberului de vamă > Plasarea mărfurilor > Ieșire
OP EX/IM
Plasarea mărfurilor > Ieșire > Acordarea liberului de vamă

Data: 23.1.2020
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4.1. PLASAREA MĂRFURILOR
Atunci când utilizatorul face clic pe butonul „Plasarea mărfurilor” de pe pagina Vizualizare INF - Date INF,
aplicația deschide o fereastră în care utilizatorul poate să procedeze la Plasarea mărfurilor.
De exemplu, în cazul INF de tip: IP IM/EX va fi afișată următoarea pagină:
Etapa 1:

Etapa 2:
În timp ce, în cazul PA EX/IM, mai întâi va fi vizibil următorul ecran:

Utilizatorul trebuie să selecteze aici, prin intermediul selectorului de dată, astfel cum se arată pe ecranul IU
de mai sus, ultima dată de plasare și să selecteze „Continuare” sau „Anulare” a procesului de plasare.

Etapa 3:
Utilizatorul poate să introducă data și să selecteze dacă vrea să continue procesul de prelucrare INF:

Utilizatorul trebuie să selecteze aici, prin intermediul selectorului de dată, Data plasării efective și apoi să

Data: 23.1.2020
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selecteze „Da” sau „Nu” prin intermediul butoanelor-radio dacă decide să continue prelucrarea INF.
Ulterior, utilizatorul trebuie să aleagă „Continuare” sau „Anulare” a procesului de plasare.
Dacă utilizatorul selectează „Continuare”, atunci, în Etapa 3, pagina IU din Etapa 1 se afișează astfel încât
utilizatorul să o completeze și să continue pentru a finaliza procesul de plasare.

MRN - Numărul de referință al declarației vamale
Introduceți aici numărul de referință al deplasării pentru această procedură specifică de plasare.

Tipul declarației
Selectați din meniul derulant tipul declarației corespunzătoare.

Codul regimului solicitat
Selectați din meniul derulant o valoare.

Codul regimului anterior
Selectați din meniul derulant o valoare.

Anulare
Selectați Anulare pentru a înceta procesul de plasare.

Continuare
Selectați Continuare pentru a continua și a finaliza procesul de plasare.

Adăugare Articole de mărfuri neunionale plasate în regim de PA
Selectați butonul de acțiune Adăugare pentru a completa formularul Articole de mărfuri neunionale plasate
în regim de PA.

Data: 23.1.2020
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Data acceptării declarației vamale de plasare în regim de PA
Selectați, prin intermediul selectorului de dată, data care corespunde datei de acceptare a plasării.

Ultima dată pentru descărcare
Selectați, prin intermediul selectorului de dată, cea mai precisă ultimă dată de descărcare.
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4.1.1. ARTICOLE DE MĂRFURI NEUNIONALE PLASATE ÎN REGIM DE PA
Atunci când utilizatorul face clic pe butonul Adăugare marfă de pe ecranul Plasare marfă, se deschide
următoarea fereastră Modal în care acesta poate importa o marfă neunională.

Indicație pentru Mărfuri echivalente
Butonul de comutare pentru a afișa/ascunde secțiunea „Mărfuri echivalente” din fereastra Modal.

Codul mărfurilor echivalente
Introduceți Codul mărfurilor echivalente. Câmpul este afișat atunci când este bifată indicația
pentru Mărfuri echivalente (câmp obligatoriu).

Calitatea comercială și caracteristicile tehnice ale mărfurilor echivalente
Introduceți descrierea „Calitatea comercială și caracteristicile tehnice” ale mărfurilor echivalente.
Câmpul este afișat atunci când este bifată indicația pentru Mărfuri echivalente (câmp obligatoriu).

Limba
Selectați limba în care este redactată descrierea privind Calitatea comercială și caracteristicile
tehnice. Meniul derulant este afișat atunci când este bifată indicația pentru Mărfuri echivalente
(câmp obligatoriu).

Data: 23.1.2020
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Identificarea mărfurilor
Selectați Identificarea mărfurilor din valorile furnizate în meniul derulant. Meniul derulant este
afișat atunci când este bifată indicația pentru Mărfuri echivalente (câmp obligatoriu).

Antidumping
Bifați sau debifați câmpul pentru a marca dacă Mărfurile echivalente fac obiectul unor măsuri
antidumping. Caseta de selectare este afișată în momentul în care este activată indicația pentru
Mărfuri echivalente.

Codul mărfurilor
Introduceți Codul mărfurilor (câmp obligatoriu).

Descrierea mărfurilor
Introduceți Descrierea mărfurilor (câmp obligatoriu).

Limba
Selectați din meniul derulant Limba în care este redactată Descrierea mărfurilor (câmp
obligatoriu).

Cantitatea de mărfuri
Introduceți Cantitatea de mărfuri (valoare numerică - câmp obligatoriu).

Valoarea mărfurilor
Introduceți Valoarea mărfurilor (valoare numerică - câmp obligatoriu).

Unitatea de măsură
Selectați din meniul derulant Unitatea de măsură a Cantității de mărfuri furnizate (câmp
obligatoriu).

Moneda
Selectați din meniul derulant Moneda pentru Valoarea furnizată a mărfurilor.

Anulare
Faceți clic pe buton pentru a anula Marfa introdusă anterior.

Data: 23.1.2020
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Salvare
Faceți clic pe buton pentru a salva Marfa introdusă.
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4.2. DESCĂRCAREA PRODUSULUI (PRODUSELOR)
Atunci când utilizatorul face clic pe butonul „Descărcare produs” de pe pagina IU Vizualizare INF
- Date INF, se deschide următoarea pagină în care agentul vamal poate introduce data acceptării
declarației de descărcare:
Etapa 1:

În continuare, furnizați o decizie cu privire la prelucrarea INF, selectând opțiunea „Da” sau „Nu”
prin intermediul butonului radio (a se vedea imaginea de mai jos):
Etapa 2:

În cazul unei decizii pozitive (Da), utilizatorul trebuie să selecteze „Continuare” și să completeze
formularul de mai jos, definind cel puțin un Produs prelucrat care se preconizează că va fi obținut
în regim de PA.
În cazul în care utilizatorul trebuie să definească „Mărfuri în stare nemodificată” sau „Produse
intermediare” acesta trebuie să selecteze căsuța corespunzătoare din formularul de mai jos.
Ulterior, utilizatorul trebuie să aleagă „Continuare” sau „Anulare” pentru procesul de descărcare.
Etapa 3:

Data: 23.1.2020
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Data acceptării declarației de descărcare
Selectați, prin intermediul selectorului de dată, data efectivă de descărcare.

Anulare
Selectați „Anulare” pentru a întrerupe procesul de descărcare.

Continuare
Selectați butonul de acțiune „Continuare” pentru a continua și a finaliza procesul de descărcare.

Data: 23.1.2020
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4.2.1. PRODUSE PRELUCRATE CARE SE PRECONIZEAZĂ CĂ VOR FI OBȚINUTE ÎN REGIM DE PA
Atunci când utilizatorul face clic pe butonul de acțiune Adăugare din grila de Produse prelucrate
care se preconizează că vor fi obținute în regim de PA, se deschide următoarea fereastră în care
acesta poate importa un Produs:

Codul mărfurilor
Introduceți Codul mărfurilor corespunzător produsului (produselor) (câmp obligatoriu).

Descrierea produselor
Introduceți aici descrierea produsului specific (câmp obligatoriu).

Limba
Selectați dintr-o listă derulantă o limbă pentru redactarea textului descrierii (opțional).

Cantitatea de produse
Introduceți Cantitatea de produs (valoare numerică - câmp obligatoriu).

Valoarea produselor
Introduceți Valoarea produsului (valoare numerică - câmp obligatoriu).

Unitatea de măsură
Selectați din meniul derulant Unitatea de măsură a Cantității de produs(e) furnizate (câmp
obligatoriu).

Moneda
Selectați din meniul derulant Moneda pentru Valoarea furnizată a produsului (produselor). Euro
este valoarea implicită prevăzută de aplicație.

Data: 23.1.2020
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4.2.2. MĂRFURI ÎN STARE NEMODIFICATĂ
În cazul în care utilizatorul este în etapa procesului de descărcare a unei fișe INF și selectează,
astfel cum se observă în imaginea de mai jos, caseta „Indicația pentru Mărfuri în stare
nemodificată”, o altă grilă devine vizibilă pentru utilizator.
Astfel cum se observă în imaginea de mai jos:

Indicație pentru Mărfuri în stare nemodificată
În timpul procesului de descărcare, selectați caseta în cazul în care doriți să declarați că există
Mărfuri în stare nemodificată. În momentul selecției, devine vizibilă o nouă grilă denumită „Mărfuri
în stare nemodificată”.

Editare Mărfuri în stare nemodificată
Selectați „Editare” pentru a edita intrarea existentă a Mărfurilor.

Ștergere Mărfuri în stare nemodificată
Selectați „Ștergere” pentru a elimina intrarea existentă a Mărfurilor.

Adăugare Mărfuri în stare nemodificată
Selectați „Adăugare” pentru a adăuga o nouă intrare de Mărfuri.

Anulare
Selectați „Anulare” pentru a înceta procesul de descărcare.

Data: 23.1.2020
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Continuare
Selectați „Continuare” pentru a finaliza procesul de descărcare.
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4.2.3. PRODUSE INTERMEDIARE
În cazul în care utilizatorul este în etapa procesului de descărcare a unei fișe INF și se selectează,
astfel cum se observă în imaginea de mai jos, caseta „Indicația pentru Produse intermediare”, o
altă grilă devine vizibilă pentru utilizator.
Astfel cum se observă în imaginea de mai jos:

Indicație pentru Produse intermediare
În timpul procedurii de descărcare, selectați caseta în cazul în care doriți să declarați că există
Produse intermediare. În momentul selecției, devine vizibilă o nouă grilă denumită „Produse
intermediare”.

Adăugare Produse intermediare
Selectați butonul „Adăugare” pentru a adăuga o nouă intrare de Produse intermediare.

Procesul poate continua
Selectați „Da” dacă doriți să continuați procesul de descărcare. Selectați „Nu” pentru a opri
procesul de descărcare. În cazul în care se selectează „Nu”, butonul de acțiune „Continuă” apare
pe un fond gri, iar singura opțiune este de a selecta anularea procedurii de descărcare.

Anulare
Selectați „Anulare” pentru a înceta procedura de descărcare.

Data: 23.1.2020
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Continuare
Selectați „Continuare” pentru a finaliza procedura de descărcare.
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4.3. EXPORT
Atunci când utilizatorul face clic pe butonul „Export” de pe pagina IU Vizualizare INF - Date INF,
se deschide următoarea fereastră în care acesta poate continua procesul de export:

MRN (Numărul de referință al declarației vamale)
Introduceți numărul deplasării pentru procesul de export specific (câmp obligatoriu).

Adăugare Produse prelucrate care fac obiectul exportului anticipat
Selectați pentru a introduce un produs prelucrat care face obiectul exportului anticipat.

Declarația de export în regim de PA EX/IM a fost acceptată
Selectați, prin intermediul selectorului de dată, data declarației de export (câmp obligatoriu).

Adăugare Articole de mărfuri care pot fi plasate în regim de PA
Selectați pentru a introduce mărfurile care urmează să fie plasate în regim de perfecționare
activă.

Ultima dată de plasare a mărfurilor neunionale care sunt înlocuite cu mărfuri
echivalente în regim de perfecționare activă
Selectați, prin intermediul selectorului de dată, ultima dată de plasare (câmp obligatoriu).

Anulare
Faceți clic pentru a anula întregul proces de export.

Prelucrare
Faceți clic pentru a continua procesul de export.
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4.3.1. PRODUSE PRELUCRATE CARE FAC OBIECTUL EXPORTULUI ANTICIPAT
Atunci când utilizatorul face clic pe butonul Adăugare de pe grila de Produse prelucrate care fac
obiectul exportului anticipat, se deschide următoarea fereastră prin intermediul căreia utilizatorul
poate importa un produs:

Codul mărfurilor corespunzător produsului
Introduceți Codul mărfurilor corespunzător produsului (produselor) (câmp obligatoriu).

Descrierea produselor
Introduceți aici descrierea produsului specific (câmp obligatoriu).

Limba
Selectați dintr-o listă derulantă o limbă pentru redactarea textului descrierii (opțional).

Calitatea produselor
Introduceți Cantitatea de produs (valoare numerică - câmp obligatoriu).

Valoarea produselor
Introduceți Valoarea produsului (valoare numerică - câmp obligatoriu).

Unitatea de măsură
Selectați din meniul derulant Unitatea de măsură a Cantității de produs(e) furnizate (câmp
obligatoriu).

Moneda
Selectați din meniul derulant Moneda pentru Valoarea furnizată a produsului (produselor). Euro
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este valoarea implicită prevăzută de aplicație.

Salvare
Faceți clic pe buton pentru a salva produsul inclus.

Anulare
Faceți clic pe butonul pentru a anula produsul inclus.

Data: 23.1.2020
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4.3.2. ARTICOLE DE MĂRFURI CARE POT FI PLASATE ÎN REGIM DE PA
Atunci când utilizatorul face clic pe butonul Adăugare pe grila de Articole de mărfuri care pot fi
plasate în regim de PA, se deschide următoarea fereastră în care acesta poate importa un articol
de marfă:

Indicație pentru Mărfuri echivalente
Butonul de comutare pentru a afișa/ascunde secțiunea „Mărfuri echivalente” din fereastra Modal.

Codul mărfurilor echivalente
Introduceți Codul mărfurilor echivalente. Câmpul este afișat atunci când se verifică indicația
pentru mărfuri echivalente (câmp obligatoriu).

Calitatea comercială și caracteristicile tehnice ale mărfurilor echivalente
Introduceți descrierea „Calitatea comercială și caracteristicile tehnice” ale mărfurilor echivalente.
Câmpul este afișat atunci când se verifică indicația pentru Mărfuri echivalente (câmp obligatoriu).

Limba
Selectați limba în care este redactată descrierea privind Calitatea comercială și caracteristicile
tehnice. Meniul derulant este afișat atunci când este bifată indicația pentru Mărfuri echivalente
(câmp obligatoriu).

Identificarea mărfurilor
Selectați Identificarea mărfurilor din valorile furnizate în meniul derulant. Meniul derulant este
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afișat atunci când este bifată indicația pentru Mărfuri echivalente (câmp obligatoriu).

Antidumping
Câmpul trebuie bifat dacă Mărfurile echivalente fac obiectul unor măsuri antidumping; în caz
contrar, câmpul trebuie să fie debifat. Caseta de selectare este afișată în momentul în care este
activată indicația pentru Mărfuri echivalente.

Codul mărfurilor
Introduceți Codul mărfurilor corespunzător mărfii (mărfurilor) (câmp obligatoriu).

Descrierea mărfurilor
Introduceți Codul mărfurilor corespunzător mărfii (mărfurilor) (câmp obligatoriu).

Cantitatea de mărfuri
Introduceți Cantitatea de mărfuri (valoare numerică - câmp obligatoriu).

Valoarea mărfurilor
Introduceți Valoarea mărfurilor (valoare numerică - câmp obligatoriu).

Unitatea de măsură
Selectați din meniul derulant Unitatea de măsură a Cantității de mărfuri furnizate (câmp
obligatoriu).

Moneda
Selectați din meniul derulant Moneda pentru Valoarea furnizată a mărfurilor.

Anulare
Selectați Anulare pentru a anula procesul.

Salvare
Selectați Salvare pentru a completa și a stoca intrarea.
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4.4. ÎNREGISTRAREA REZULTATULUI IEȘIRII
Atunci când utilizatorul face clic pe butonul „Ieșire” de pe pagina IU Vizualizare INF - Date INF, se
deschide următoarea fereastră în care agentul vamal poate continua procesul de ieșire:

Numărul de referință al declarației (MRN)
Numărul de referință al deplasării este un câmp derulant în care utilizatorul selectează, dintre
toate numerele MRN disponibile, pe cele care urmează să facă obiectul ieșirii. Se poate selecta o
singură valoare pentru fiecare rezultat de ieșire.

Codul privind rezultatele controlului
Selectați Codul privind rezultatele controlului din meniul derulant.

Data ieșirii
Utilizând selectorul de dată, selectați data efectivă de ieșire pentru numărul MRN specific.

Data de oprire a ieșirii
Utilizând selectorul de dată, selectați data de oprire a ieșirii. Data este opțională.

Starea sigiliilor
Selectați Starea sigiliilor din meniul derulant.

Butonul Anulare
Prin selectarea butonului funcției de Anulare, întregul proces este anulat.

Butonul Continuare
Prin selectarea butonului funcției de Continuare, înregistrarea rezultatului ieșirii va fi finalizată și
înregistrată în INF.
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4.5. ACORDAREA LIBERULUI DE VAMĂ
Atunci când utilizatorul face clic pe butonul de acțiune Acordarea liberului de vamă de pe
pagina IU Vizualizare INF - Date INF, aplicația deschide o pagină în care utilizatorul poate iniția
procesul de Acordare a liberului de vamă.
În cazul unei fișe INF cu tip de autorizație PP EX/IM, primul pas este ca utilizatorul să selecteze
data efectivă de reimportare pentru produse, astfel cum se observă în imaginea de mai jos.
Pasul 1:

La selectarea butonului de acțiune „Continuare”, aplicația trece la următoarea pagină IU, în care
utilizatorul importă unele informații necesare pentru procesul de Acordare a liberului de vamă,
astfel cum se observă în imaginea de mai jos.
Pasul 2:

Utilizatorul trebuie să importe aici următoarele câmpuri obligatorii (marcate cu un asterisc roșu):
• MRN: Numărul de referință al declarației vamale privind procedura de acordare a liberului de
vamă
• Tipul declarației: Utilizatorul poate selecta aici o valoare dintr-un meniu derulant.
• Codul regimului solicitat: Utilizatorul poate selecta aici o valoare dintr-un meniu derulant,
astfel cum se observă în imaginea de mai jos:
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• Codul regimului anterior: Utilizatorul poate selecta aici o valoare dintr-un meniu derulant,
astfel cum se observă în imaginea de mai jos:

Ulterior, utilizatorul ar trebui să selecteze butonul de acțiune „Adăugare” în partea dreaptă a
paginii IU care face parte din grila „Produse prelucrate care pot fi reimportate sub regim de OP”
pentru a adăuga un produs (produse). După adăugarea de produse, utilizatorul ar trebui să
selecteze fie „Anulare”, fie „Continuare” a procesului de Acordare a liberului de vamă.
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4.5.1. PRODUSE PRELUCRATE CARE POT FI REIMPORTATE ÎN REGIM DE PP

Codul mărfurilor
Introduceți aici codul NC pentru produs.

Descrierea produselor

Introduceți orice descriere a produsului specific.

Cantitatea de produse

Introduceți aici cantitatea pentru produsul specific.

Valoarea produselor

Introduceți aici valoarea cantității de produse.
Unitatea de măsură

Selectați dintr-o listă de valori disponibile unitatea adecvată.
Moneda

Selectați dintr-o listă de valori disponibile moneda adecvată. Valoarea implicită este EUR.
Anulare

Selectați Anulare pentru a întrerupe procedura.

Salvare

Selectați Salvare pentru a salva intrarea produsului.
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5. TABLOUL DE BORD
După ce se conectează cu succes sau după ce face clic pe linkul relevant din Meniu, utilizatorul
ajunge la ecranul „Tabloul de bord”:

Lista celor mai recente sarcini
Lista sarcinilor generată pentru biroul vamal conectat. Utilizatorul trebuie să facă clic pe orice
„Sarcină” din tabel pentru a naviga către ecranul specific Vizualizare sarcini.

Lista de INF prelucrate recent
Lista de INF prelucrate de biroul vamal conectat. Utilizatorul trebuie să facă clic pe orice INF din
tabel pentru a naviga spre ecranul specific Vizualizarea INF

Lista celor mai recente notificări
Lista notificărilor generată pentru biroul conectat. Utilizatorul trebuie să facă clic pe orice
„Notificare” din tabel pentru a naviga la ecranul specific Vizualizarea notificării
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5.1. INF-URILE MELE
Utilizatorul face clic pe linkul INF-urile mele din Meniu, iar aplicația afișează o prezentare
generală a INF introduse de biroul vamal conectat (sub formă de tabel, cu capacități de
paginare/sortare astfel cum este prezentat mai jos).
Pentru fiecare INF, ecranul furnizează următoarele caracteristici:
1. Numărul autorizației
2. Tipul autorizației
3. Data creării
4. Numărul EORI al titularului autorizației
5. Numele titularului autorizației
6. Numărul INF
7. Statut
8. Data prelucrării
Utilizatorul poate face clic pe o fișă INF (rând din tabel) pentru a naviga la pagina specifică
Vizualizare INF.

Sortare
Faceți clic pe butonul de pe fiecare rând pentru a sorta rezultatele căutării.

Reîncărcare
Faceți clic pe butonul Reîncărcare pentru a actualiza rezultatele căutării.

Butonul Exportare date
Faceți clic pe butonul „Exportare date” pentru a exporta rezultatele căutării într-un fișier CSV, care
va fi salvat automat pe stația dumneavoastră de lucru. Fișierul exportat va include primele 100 de
rezultate.

Numărul EORI al titularului autorizației
Numărul EORI al titularului autorizației este vizibil în această coloană.
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Numele titularului autorizației
Numele titularului autorizației este vizibil în această coloană.

Numărul INF
Numărul INF atribuit unei fișe INF este vizibil în această coloană. Fiecare rând corespunde unei
INF.

Statut
Statutul INF este vizibil în această coloană.

Data prelucrării
În cazul în care s-a efectuat o prelucrare a INF, data prelucrării va fi vizibilă în această coloană.
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5.2. CĂUTARE INF
Utilizatorul face clic pe linkul Căutare INF din Meniu, iar aplicația deschide o prezentare generală
a tuturor INF (sub formă de tabel, cu capacități de paginare/sortare, astfel cum este prezentat mai
jos).
Utilizatorul poate face clic pe o fișă INF (pe un rând din tabel) pentru a naviga la pagina specifică
Vizualizare INF.

Utilizatorul poate efectua o căutare pe baza unor criterii de filtrare specifice prin introducerea
valorii relevante în câmpul de text de sub proprietatea INF specifică (coloana).
Astfel cum se arată în captura de ecran, criteriile posibile de filtrare a căutării sunt următoarele:
1. Numărul autorizației/declarației
2. Tipul autorizației
3. Data creării
4. Numărul EORI al titularului autorizației
5. Numele titularului autorizației
6. Numărul INF
7. Statut
8. Data prelucrării
De exemplu, utilizatorul poate introduce „IP IM/EX041FRIPOFR12251-2017-XYZW42” în
coloana „Numărul INF”, iar aplicația ar trebui să returneze INF care corespunde criteriului anterior
(a se vedea ecranul de mai jos)

Data: 23.1.2020

Asistență online INF-SP Fișe de informații (INF) pentru regimuri speciale în cadrul CVU

40

Numărul autorizației/declarației
Câmpul de text este disponibil pentru a introduce numărul autorizației sau al declarației pe care o
căutați.

Tipul autorizației
Meniul derulant furnizează Tipurile de autorizații care sunt disponibile în sistemul INF-SP pentru a
putea filtra rezultatele printr-o selecție.

Data creării
Selectorul de dată permite selectarea unei date specifice și filtrează rezultatele căutării în funcție
de această dată.

Sortare
Săgețile „sus” și „jos” permit sortarea rezultatelor căutării în ordine ascendentă sau descendentă.

Paginare
Selecționează dintr-o serie de rezultate pentru a afișa pe ecran mai puține sau mai multe rezultate
ale căutării.

Butonul Resetare filtre
Permite resetarea tuturor criteriilor de căutare selectate deja pe pagina IU.

Numele titularului autorizației
Utilizatorul poate vizualiza și efectua aici o căutare în funcție de Numele titularului autorizației.

Numărul INF
Utilizatorul poate vizualiza și efectua aici căutări în funcție de Numărul INF.

Statut
Aici, utilizatorul poate vizualiza și filtra în funcție de Statutul INF.
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Reîncărcare
Selectați butonul Reîncărcare pentru a reîncărca rezultatele căutării.

Exportarea datelor
Selectați butonul Exportare a datelor pentru a exporta rezultatele căutării într-un fișier CSV.
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5.3. CERERILE MELE INF
Utilizatorul face clic pe linkul Cererea mea INF din Meniu, iar aplicația deschide o prezentare
generală a Cererilor de INF creată de Biroul vamal conectat (sub formă de tabel, cu capacități de
paginare/sortare, astfel cum sunt prezentate mai jos).
Utilizatorul poate face clic pe o Cerere INF (rând din tabel) pentru a naviga la pagina Cererii INF
specifice.

De exemplu, utilizatorul poate introduce „19AT000000000001” în coloana „Numărul de referință
al transmiterii”, iar aplicația ar trebui să returneze cererea INF care corespunde acestui criteriu (a
se vedea ecranul de mai jos):

Astfel cum se arată în captura de ecran de mai sus, coloanele/criteriile de căutare sunt
următoarele:
1. Data/ora primirii
2. Tipul cererii
3. Numărul de referință al transmiterii
4. Numărul autorizației/declarației
5. Tipul autorizației
6. Numărul EORI al titularului autorizației
7. Numele titularului autorizației
8. Statutul cererii INF
Coloanele sunt elaborate după numerotarea/adnotarea de pe prima pagină IU, iar descrierea lor
poate fi găsită, de asemenea, mai jos.

Data/ora primirii
Aici se indică data și ora la care Cererea INF a fost primită de aplicația INF-SP.
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Tipul cererii
Tipul cererii (Secțiunea A sau Secțiunea B din Cererea INF).

Numărul de referință al transmiterii
Coloana indică numărul de referință al transmiterii prezentei Cereri INF.

Numărul autorizației/declarației
Coloana indică numărul autorizației sau al declarației obținut de INF din prezenta cerere INF.

Tipul autorizației
Coloana permite utilizatorului să selecteze din meniul derulant un tip de autorizație pentru a filtra
rezultatele.

Numărul EORI al titularului autorizației
Coloana indică numărul EORI al titularului autorizației și permite utilizatorului să efectueze căutări
în funcție de un număr EORI specific.

Numele titularului autorizației
Coloana indică numele titularului autorizației și permite utilizatorului să efectueze căutări în
funcție de un nume specific.

Statutul cererii INF
Coloana indică statutul actual al Cererii INF specifice. Utilizatorul poate selecta dintr-un meniu
derulant o valoare a statutului în funcție de care să efectueze căutări.

Reîncărcare
Selectați butonul pentru a reîncărca rezultatele căutării.

Exportarea datelor
Selectați butonul pentru a exporta rezultatele căutării într-un fișier CSV pe stația dumneavoastră
de lucru locală.

Resetarea filtrelor
Selectați butonul pentru a reseta actualele criterii de căutare.
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5.4. SARCINILE MELE
Utilizatorul face clic pe linkul Sarcinile mele din Meniu, iar aplicația deschide o prezentare
generală a Sarcinilor pentru Biroul vamal conectat (sub formă de tabel, cu capacități de
paginare/sortare, astfel cum este prezentat mai jos).
Utilizatorul poate face clic pe o Sarcină (rând din tabel) pentru a naviga la pagina specifică
Vizualizare sarcină.

De exemplu, utilizatorul poate introduce „18AT000000000031” în coloana „Numărul INF sau
SRN”, iar aplicația ar trebui să returneze Sarcina care se referă la SRN introdus (a se vedea
ecranul de mai jos):

Astfel cum se arată în captura de ecran de mai sus, coloanele/criteriile de căutare sunt
următoarele:
1. Data creării
2. Numărul INF sau SRN
3. Numărul autorizației
4. Tipul autorizației
5. Tipul sarcinii
6. Sarcină finalizată
Coloanele sunt elaborate după numerotarea/adnotarea de pe prima pagină IU, iar descrierea lor
poate fi găsită, de asemenea, mai jos.

Data creării
Data la care a fost creată Sarcina.
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Numărul INF sau SRN
Coloana indică numărul INF, dacă este atribuit, sau Numărul de referință al transmiterii (SRN).

Numărul autorizației
Coloana indică Numărul autorizației al fiecărei sarcini. Utilizatorul poate efectua căutări în funcție
de un Număr specific de autorizație.

Tipul autorizației
Utilizatorul poate selecta dintr-un meniu derulant un tip specific de autorizație pentru a efectua o
căutare.

Tipul sarcinii
Utilizatorul poate selecta din meniul derulant un Tip specific de sarcină pentru a efectua o
căutare.

Sarcină finalizată
Utilizatorul poate selecta o sarcină care este sau nu finalizată.

Reîncărcare
Selectați butonul în cazul în care trebuie să reîncărcați rezultatele căutării.

Exportarea datelor
Selectați butonul în cazul în care trebuie să exportați rezultatele căutării într-un fișier CSV pe
stația dumneavoastră de lucru locală.

Resetarea filtrelor
Selectați butonul pentru resetarea criteriilor de căutare actuale.
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5.5. NOTIFICĂRILE MELE
Utilizatorul face clic pe linkul Notificările mele din Meniu, iar aplicația deschide o prezentare
generală a Notificărilor pentru Biroul vamal conectat (sub formă de tabel, cu capacități de
paginare/sortare, astfel cum este prezentat mai jos).
Utilizatorul poate face clic pe o Notificare (rând din tabel) pentru a naviga la pagina specifică
Vizualizarea notificării.

De exemplu, utilizatorul poate introduce „18AT000000000031” în coloana „Numărul INF sau
SRN”, iar aplicația ar trebui să returneze lista de Notificări care se referă la SRN introdus (a se
vedea ecranul de mai jos):

Astfel cum se arată în captura de ecran, posibilele criterii de filtrare a căutării sunt următoarele:
1. Data creării
2. Numărul INF sau SRN
3. Numărul autorizației
4. Tipul notificării
Coloanele sunt elaborate după numerotarea/adnotarea de pe prima pagină IU, iar descrierea lor
poate fi găsită, de asemenea, mai jos.
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Data creării
Data la care a fost creată Notificarea.

Tipul cererii
Tipul cererii pentru prezenta Cerere INF.

Numărul INF sau SRN
Coloana indică numărul INF, dacă a fost obținut, sau Numărul de referință al transmiterii (SRN).

Numărul autorizației
Coloana indică Numărul autorizației pentru fiecare sarcină. Utilizatorul poate efectua căutări în
funcție de un Număr specific de autorizație.

Tipul autorizației
Utilizatorul poate selecta dintr-un meniu derulant un tip specific de autorizație pentru a efectua o
căutare.

Tipul notificării
Coloana indică tipul Notificării. Utilizatorul poate selecta dintr-un meniu derulant o valoare pentru
a filtra rezultatele căutării.

Reîncărcare
Selectați butonul în cazul în care trebuie să reîncărcați rezultatele căutării.

Exportarea datelor
Selectați butonul în cazul în care trebuie să exportați rezultatele căutării într-un fișier CSV pe
stația dumneavoastră de lucru locală.

Resetarea filtrelor
Selectați butonul pentru resetarea criteriilor de căutare actuale.
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6. INTRODUCERE CERERE INF (SECȚIUNEA A)
Utilizatorul trebuie să facă clic pe link-ul Introducere Cerere INF (secțiunea A) din Meniu pentru a
introduce o „Cerere INF (secțiunea A)” prin completarea formularului de mai jos:

Limba formularului
Selectați din meniul derulant o limbă care se va aplica drept limbă a formularului Cererii INF.

Biroul vamal de supraveghere
Actualul birou vamal care inițiază Cererea de creare a INF (câmp accesibil numai pentru citire).

Numărul autorizației SAU Numărul declarației
Selectați prin intermediul butonului-radio dacă numărul care urmează să fie importat mai jos va fi
Numărul autorizației sau Numărul declarației.

Numărul autorizației/declarației
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Introduceți numărul, astfel cum este selectat în câmpul butonului-radio de mai sus.

Identificarea titularului (EORI)
La introducerea Numărului autorizației, sistemul va completa automat informațiile referitoare la
titular corespunzătoare acestui număr. În cazul în care Numărul autorizației nu este găsit în
sistemul extern al CDMS, trebuie să completați manual informațiile EORI.

Grupul de date cu adresa titularului (EORI)
La introducerea Numărului autorizației, sistemul va completa automat informațiile referitoare la
titular corespunzătoare acestui număr. În cazul în care Numărul autorizației nu este găsit în
sistemul extern al CDMS, trebuie să completați manual informațiile.

Data transmiterii
Selectați, din selectorul datei, data efectivă de transmitere a Cererii INF.

Tipul autorizației
În momentul introducerii Numărului autorizației, sistemul fie va completa automat valoarea, fie va
indica valorile respective pentru a fi selectate de utilizator. În cel din urmă caz, selectați o valoare
din meniul derulant.

Identificarea reprezentantului (EORI)
La introducerea Numărului autorizației, sistemul bazat pe acest număr va completa automat
informațiile referitoare la reprezentant. În cazul în care Numărul autorizației nu este găsit în
sistemul extern al CDMS, trebuie să completați manual informațiile EORI.

Adresa reprezentantului
La introducerea Numărului autorizației, sistemul va completa automat informațiile referitoare la
reprezentantul corespunzător acestui număr. În cazul în care Numărul autorizației nu este găsit în
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sistemul extern al CDMS, trebuie să completați manual informațiile EORI.

Observații generale
Câmp cu text liber. (opțional).

Mărfuri care fac obiectul INF
Tabel care afișează lista de Mărfuri INF create. După crearea unei mărfi INF (făcând clic pe
butonul „Adăugare” și completând fereastra modală Adăugare Articol de marfă care face obiectul
INF), marfa nou creată va fi afișată în această secțiune:

Utilizatorul va putea „Edita” sau „Șterge” marfa INF declarată.

Butonul Cantități de mărfuri
Selectați butonul pentru a vizualiza un raport cu toate Codurile mărfurilor disponibile și cantitățile
rămase corespunzătoare Numărului autorizației importat în formular.

Butonul Încărcare fișier CSV
Selectați butonul de acțiune pentru a încărca un fișier CSV care este stocat pe stația
dumneavoastră de lucru locală. Fișierul CSV trebuie să fie modelul de mărfuri pentru a fi validat
de sistem.

Butonul Descărcare model
Selectați butonul de acțiune pentru a descărca modelul de încărcare multiplă de mărfuri. Fișierul
Excel va fi salvat pe stația dumneavoastră de lucru locală.

Butonul Adăugare mărfuri
Selectați butonul de acțiune pentru adăugarea unui singur articol de marfă. În momentul selecției,
se deschide o fereastră pop-up „Adăugare Mărfuri care fac obiectul INF”.

Produse prelucrate care fac obiectul INF
Tabel care afișează lista de produse INF create. După crearea unui produs INF (făcând clic pe
butonul „Adăugare” și completând fereastra modală Adăugare Produs prelucrat care face obiectul
INF), produsul nou creat va fi afișat în această secțiune:
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Butonul Transmitere
Selectați transmitere pentru a valida Cererea INF.

Anulare
Selectați Anulare pentru a anula toate intrările din formular.
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6.1. ADĂUGARE MĂRFURI CARE FAC OBIECTUL INF
Atunci când utilizatorul face clic pe butonul Adăugare de pe ecranul Introducere Cerere INF
(secțiunea A), se deschide următoarea fereastră pop-up, în care se pot specifica și declara
mărfurile:

Indicator Mărfuri echivalente
Buton de comutare pentru a afișa/ascunde secțiunea „Mărfuri echivalente” din fereastra pop-up.

Codul mărfurilor echivalente
Introduceți Codul mărfurilor echivalente. Câmpul este afișat atunci când este activată Indicația
pentru Mărfuri echivalente (câmp obligatoriu).

Calitatea comercială și caracteristicile tehnice
Introduceți descrierea privind „Calitatea comercială și caracteristicile tehnice” ale mărfurilor
echivalente Câmpul este afișat atunci când este activată Indicația pentru Mărfuri echivalente
(câmp obligatoriu).
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Identificarea mărfurilor
Selectați Identificarea mărfurilor din valorile furnizate în meniul derulant. Meniul derulant este
afișat atunci când este activată Indicația pentru Mărfuri echivalente (câmp obligatoriu).

Antidumping
Bifați/debifați câmpul pentru a marca dacă Mărfurile echivalente fac obiectul unor măsuri
antidumping. Caseta de selectare este afișată în momentul în care este activată Indicația pentru
Mărfuri echivalente.

Codul mărfurilor
Introduceți Codul mărfurilor (câmp obligatoriu). Aplicația oferă o funcționalitate de completare
automată (și anume, este afișată o listă derulantă cu valori posibile) în timp ce utilizatorul scrie
(după prima cifră).

Descrierea mărfurilor
Introduceți Descrierea mărfurilor (câmp obligatoriu). Aplicația oferă o funcționalitate de
completare automată (și anume, este afișată o listă derulantă cu valori posibile) în timp ce
utilizatorul scrie (după a treia literă).

Cantitatea de mărfuri
Introduceți Cantitatea de mărfuri (valoare numerică - câmp obligatoriu).

Unitatea de măsură
Selectați din meniul derulant Unitatea de măsură a Cantității de mărfuri furnizate (câmp
obligatoriu).

Valoarea mărfurilor
Introduceți Valoarea mărfurilor (valoare numerică - câmp obligatoriu).

Moneda
Selectați o monedă din meniul derulant. EUR este valoarea implicită prevăzută de sistem.
Valoarea mărfurilor.

Informații privind aplicarea măsurilor de politică comercială
Furnizați Informații privind aplicarea măsurilor de politică comercială pe rândurile din câmpul de
text.
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Butonul Anulare
Faceți clic pe buton pentru a anula întreaga intrare.

Butonul Salvare
Faceți clic pe buton pentru a introduce INF Mărfuri. Marfa INF declarată va fi afișată pe ecranul
Introducere Cerere INF (secțiunea A) la secțiunea INF Mărfuri.
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6.2. ADĂUGARE PRODUS PRELUCRAT CARE FACE OBIECTUL INF
Atunci când utilizatorul face clic pe butonul Adăugare INF Produs de pe ecranul Introducere
Cerere INF (secțiunea A), se deschide următoarea fereastră modală unde acesta poate crea un
produs INF:

Codul mărfurilor
Introduceți aici Codul mărfurilor (câmp obligatoriu). Aplicația oferă o funcționalitate de completare
automată (și anume, este afișată o listă derulantă cu valori posibile), în timp ce utilizatorul scrie
(după prima cifră).

Descrierea mărfurilor
Introduceți aici descrierea mărfurilor (câmp obligatoriu).

Cantitatea de mărfuri
Introduceți aici cantitatea de mărfuri (valoare numerică - câmp obligatoriu).

Valoarea mărfurilor
Introduceți aici valoarea mărfurilor (valoare numerică - câmp obligatoriu).

Unitatea de măsură
Selectați din meniul derulant Unitatea de măsură a Cantității de mărfuri furnizate (câmp
obligatoriu).

Moneda
Selectați din meniul derulant moneda pentru Valoarea mărfurilor (altă monedă) furnizată. EUR
este valoarea implicită prevăzută de sistem.
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Informații privind aplicarea măsurilor de politică comercială
Adăugați aici Informații privind aplicarea măsurilor de politică comercială în câmpul de text cu mai
multe rânduri.

Butonul Anulare
Faceți clic pe buton pentru a anula intrarea.

Butonul Salvare
Faceți clic pe buton pentru a salva INF Produs introdusă. Produsul INF creat va fi afișat pe
ecranul Introducere Cerere INF (secțiunea A) la secțiunea INF Produse.
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6.3. CANTITĂȚILE DE MĂRFURI RĂMASE CONFORM AUTORIZAȚIEI
Atunci când utilizatorul urmează să definească Mărfurile pentru Cererea INF, acesta poate să
selecteze butonul de acțiune „Cantități de mărfuri”, care este vizibil în Introducere Cerere INF
(secțiunea A).
După apăsarea butonului, aplicația deschide o fereastră pop-up care ilustrează, într-un format de
raportare, toate cantitățile rămase pentru fiecare Cod de mărfuri referitor la această Autorizație.
Fereastra pop-up se poate vedea mai jos:

Codul mărfurilor
Codul NC astfel cum este extras de sistemul extern CDMS pentru acest număr de autorizație.

Cantitatea rămasă
Pentru fiecare Cod specific de mărfuri, cantitatea rămasă care este prezentă și poate fi declarată
în cadrul Cererii INF se poate vizualiza aici, împreună cu unitatea de măsură corespunzătoare.

Închidere
Selectați butonul de acțiune pentru a închide fereastra pop-up.

Data: 23.1.2020

Asistență online INF-SP Fișe de informații (INF) pentru regimuri speciale în cadrul CVU

58

6.4. ÎNCĂRCARE MULTIPLĂ DE MĂRFURI
Atunci când intră pe pagina Introducere Cerere INF (secțiunea A) utilizatorul poate să selecteze
butonul de acțiune „Descărcarea modelului” din grila „Mărfuri care fac obiectul INF”.
În urma selecției, pe stația de lucru a utilizatorului se descarcă un model de fișier Excel. Modelul
conține anumite coloane și foi statice care sprijină utilizatorul să efectueze o încărcare multiplă de
Mărfuri în Cererea INF.
Modelul fișierului Excel poate fi consultat mai jos:

Notă importantă: Modelul fișierului Excel cuprinde patru foi diferite. Prima foaie conține informații
importante cu privire la modul adecvat de completare a acestuia. A doua foaie conține modelul
efectiv astfel cum se vede mai sus, iar a treia foaie conține butonul de funcție care va permite
conversia modelului Excel într-un fișier CSV care este formatul acceptat de aplicație pentru a fi
încărcat în aplicația INF-SP. În sfârșit, cea de a patra foaie conține toate datele de referință care
sunt utilizate de model, aceasta putând fi ignorată de utilizator.

Codul mărfurilor
Introduceți aici codul mărfurilor pentru fiecare marfă care urmează să fie importată în formularul
de cerere. Notă: coloanele care sunt însoțite de litera <M> indică faptul că acestea trebuie să fie
completate în mod obligatoriu.

Descrierea mărfurilor
Introduceți aici descrierea pentru fiecare Marfă pe rând.

Cantitatea de mărfuri
Introduceți cantitatea la coloana „Cantitatea de mărfuri” și selectați unitatea de măsură dintr-o
listă de valori disponibile afișată în coloana „Unitate de măsură” .

Valoarea mărfurilor
Introduceți aici valoarea pentru fiecare Marfă declarată.
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Informații privind aplicarea măsurilor de politică comercială
Introduceți aici orice informații specifice pentru fiecare Marfă. Notă: coloanele care sunt însoțite
de litera <O> indică faptul că acestea pot fi completate în mod opțional.

Mărfuri echivalente
În cazul Mărfurilor echivalente, pentru fiecare Marfă declarată, completați cele trei coloane.
Completarea câmpului Mărfuri echivalente este opțională.
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6.5. ÎNCĂRCARE MULTIPLĂ DE PRODUSE
Atunci când intră pe pagina Introducere Cerere INF (secțiunea A) utilizatorul poate să selecteze
butonul de acțiune „Descărcarea modelului” din grila „Produse prelucrate care fac obiectul INF”.
În urma selecției, pe stația de lucru a utilizatorului se descarcă un model de fișier Excel. Modelul
conține anumite coloane și foi statice care sprijină utilizatorul să efectueze o încărcare multiplă de
Produse în Cererea INF.
Modelul fișierului Excel poate fi consultat mai jos:

Notă importantă: Modelul fișierului Excel conține patru foi diferite. Prima foaie conține informații
importante cu privire la modul adecvat de completare a acesteia. A doua foaie conține modelul
efectiv astfel cum se vede mai sus, iar a treia foaie conține butonul de funcție care va permite
conversia modelului Excel într-un fișier CSV care este formatul acceptat de aplicație pentru a fi
încărcat în aplicația INF-SP. În sfârșit, cea de a patra foaie conține toate datele de referință care
sunt utilizate de model, aceasta putând fi ignorată de utilizator.

Codul mărfurilor
Introduceți aici codul mărfurilor pentru fiecare produs care urmează a fi importat în formularul de
cerere. Notă: coloanele care sunt însoțite de litera <M> indică faptul că acestea trebuie să fie
completate în mod obligatoriu.

Descrierea produselor prelucrate
Introduceți aici descrierea pentru fiecare Produs pe câte un rând.

Cantitatea de produse prelucrate
Introduceți cantitatea la coloana „Cantitatea de mărfuri” și selectați unitatea corespunzătoare din
coloana „Unitate de măsură”, dintr-o listă de valori disponibile.
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Valoarea produselor prelucrate
Introduceți aici valoarea fiecărui Produs declarat și selectați moneda în coloana „Monedă” dintr-o
listă a valorilor disponibile.

Informații privind aplicarea măsurilor de politică comercială
Introduceți aici orice informații specifice pentru fiecare produs. Notă: coloanele care sunt însoțite
de litera <O> indică faptul că acestea pot fi completate în mod opțional.
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7. INTRODUCERE CERERE INF (SECȚIUNEA B)
Utilizatorul trebuie să facă clic pe linkul Introducere Cerere INF (secțiunea B) din Meniu pentru a
introduce o „Cerere INF (secțiunea B)” prin completarea formularului de mai jos:

Tipul cererii
Selectați din meniul derulant Tipul cererii (câmp obligatoriu)

Biroul vamal de supraveghere
Introduceți Biroul vamal de supraveghere (câmp obligatoriu). Aplicația oferă o funcționalitate de
completare automată (și anume, este afișată o listă derulantă cu valori posibile) în timp ce
utilizatorul scrie (după a treia literă).

Numărul autorizației
Introduceți Numărul autorizației (câmp obligatoriu)

Data transmiterii INF
Selectați data transmiterii INF (câmp obligatoriu)

Biroul vamal responsabil
Câmp numai pentru citire care afișează biroul vamal responsabil.
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Tipul autorizației
Câmp numai pentru citire care afișează Tipul autorizației

Butonul Salvare
Faceți clic pe butonul „Salvare” pentru a salva Cererea INF (secțiunea B).

Butonul Anulare
Faceți clic pe butonul „Anulare” pentru a anula datele Cererii INF (secțiunea B) introduse anterior.

Descrierea observațiilor generale
Introduceți descrierea observațiilor generale.

Limba observațiilor generale
Selectați din meniul derulant Limba în care este redactată Descrierea observațiilor generale
introdusă anterior.

Mărfuri sau produse
Selectați din meniul derulant dacă se va crea o Marfă sau un Produs.

Numărul de referință
Introduceți Numărul de referință al deplasării (câmp obligatoriu)

Butonul Adăugare
Faceți clic pe buton pentru a crea o marfă sau un produs INF. Fereastra modală Mărfuri INF este
descrisă în secțiunea: Articole de mărfuri pentru care se solicită INF. Fereastra modală Produse
INF este descrisă în secțiunea: Produse prelucrate pentru care se solicită INF.
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7.1. ARTICOLE DE MĂRFURI PENTRU CARE SE SOLICITĂ INF
Atunci când utilizatorul face clic pe butonul „Adăugare Marfă INF” de pe ecranul Introducere
Cerere INF (secțiunea B), se deschide următoarea fereastră modală în care acesta poate crea o
marfă INF:

Codul mărfurilor
Introduceți Codul mărfurilor (câmp obligatoriu). Aplicația oferă o funcționalitate de completare
automată (și anume, este afișată o listă derulantă cu valori posibile) în timp ce utilizatorul scrie
(după prima cifră).

Descrierea mărfurilor
Introduceți Descrierea mărfurilor (câmp obligatoriu).

Cantitatea de mărfuri
Introduceți aici cantitatea de mărfuri (valoare numerică - câmp obligatoriu).

Valoarea mărfurilor
Introduceți aici valoarea mărfurilor (valoare numerică - câmp obligatoriu).

Unitatea de măsură
Selectați din meniul derulant unitatea de măsură pentru Cantitatea de mărfuri furnizată (câmp
obligatoriu).

Moneda
Selectați din meniul derulant moneda utilizată pentru Valoarea mărfurilor furnizată. EUR este
moneda implicită prevăzută de sistem.
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Faceți clic pe buton pentru a salva INF Marfă.

Salvare
Faceți clic pe buton pentru a salva INF Marfă.
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7.2. PRODUSE PRELUCRATE PENTRU CARE SE SOLICITĂ INF
Atunci când utilizatorul face clic pe butonul „Adaugă Produs INF” de pe ecranul Introducere
Cerere INF (secțiunea B), se deschide următoarea fereastră modală unde acesta poate crea un
produs INF:

Codul mărfurilor
Introduceți aici Codul mărfurilor (câmp obligatoriu). Aplicația oferă o funcționalitate de completare
automată (și anume, este afișată o listă derulantă cu valori posibile) în timp ce utilizatorul scrie
(după prima cifră).

Descrierea mărfurilor
Introduceți aici descrierea mărfurilor (câmp obligatoriu).

Cantitatea de mărfuri
Introduceți aici cantitatea de mărfuri (valoare numerică - câmp obligatoriu).

Unitatea de măsură
Selectați din meniul derulant Unitatea de măsură pentru Cantitatea de mărfuri furnizată (câmp
obligatoriu).

Valoarea mărfurilor
Introduceți aici valoarea mărfurilor (valoare numerică - câmp obligatoriu).

Moneda
Selectați moneda din meniul derulant cu lista de valori. EUR este valoarea implicită prevăzută de
aplicație și poate fi editată.
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Salvare
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7.3. CANTITĂȚILE DE MĂRFURI RĂMASE CONFORM AUTORIZAȚIEI
Atunci când utilizatorul urmează să definească Mărfurile pentru Cererea INF, acesta poate să
selecteze butonul de acțiune „Cantități de mărfuri”, care este vizibil în Introducere Cerere INF
(secțiunea A).
După apăsarea butonului, aplicația deschide o fereastră pop-up care ilustrează, într-un format de
raportare, toate cantitățile rămase pentru fiecare Cod de mărfuri referitor la această Autorizație.
Fereastra pop-up se poate vedea mai jos:

Codul mărfurilor
Codul NC astfel cum este extras de sistemul extern CDMS pentru acest număr de autorizație.

Cantitatea rămasă
Pentru fiecare Cod specific de mărfuri, cantitatea rămasă care este prezentă și poate fi declarată
în cadrul Cererii INF este vizibilă aici, împreună cu unitatea sa de măsură.

Închidere
Selectați butonul de acțiune pentru a închide fereastra pop-up.
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7.4. ÎNCĂRCARE MULTIPLĂ DE MĂRFURI
Atunci când intră pe pagina Introducere Cerere INF (secțiunea B) utilizatorul poate să selecteze
butonul de acțiune „Descărcarea modelului” din grila „Mărfuri care fac obiectul INF”.
În urma selecției, pe stația de lucru a utilizatorului se descarcă un model de fișier Excel. Modelul
conține anumite coloane și foi statice care sprijină utilizatorul să efectueze o încărcare multiplă de
Mărfuri în Cererea INF.
Modelul fișierului Excel poate fi consultat mai jos:

Notă importantă: Modelul fișierului Excel cuprinde patru foi diferite. Prima foaie conține informații
importante cu privire la modul adecvat de completare a acesteia. A doua foaie conține modelul
efectiv astfel cum se vede mai sus, iar a treia foaie conține butonul de funcție care va permite
conversia modelului Excel într-un fișier CSV care este formatul acceptat de aplicație pentru a fi
încărcat în aplicația INF-SP. În sfârșit, cea de a patra foaie conține toate datele de referință care
sunt utilizate de model, aceasta putând fi ignorată de utilizator.

Codul mărfurilor
Introduceți aici codul mărfurilor pentru fiecare marfă care urmează să fie importată în formularul
de cerere. Notă: coloanele care sunt însoțite de litera <M> indică faptul că acestea trebuie să fie
completate în mod obligatoriu.

Descrierea mărfurilor
Introduceți aici descrierea pentru fiecare Marfă pe rând.

Cantitatea de mărfuri
Introduceți cantitatea la coloana „Cantitatea de mărfuri” și selectați, dintr-o listă de valori
disponibile, unitatea în coloana „Unitate de măsură”.

Valoarea mărfurilor
Introduceți aici valoarea pentru fiecare Marfă declarată.
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Informații privind aplicarea măsurilor de politică comercială
Introduceți aici orice date pentru fiecare Marfă. Notă: coloanele care sunt însoțite de litera <O>
indică faptul că acestea pot fi completate în mod opțional.

Mărfuri echivalente
În cazul Mărfurilor echivalente pentru fiecare Marfă declarată, completați cele trei coloane.
Completarea câmpului Mărfuri echivalente este opțională.
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7.5. ÎNCĂRCARE MULTIPLĂ DE PRODUSE
Atunci când intră pe pagina Introducere Cerere INF (secțiunea B) utilizatorul poate să selecteze
butonul de acțiune „Descărcarea modelului” din grila „Produse prelucrate care fac obiectul INF”.
În urma selecției, pe stația de lucru a utilizatorului se descarcă un model de fișier Excel. Modelul
conține anumite coloane și foi statice care sprijină utilizatorul să efectueze o încărcare multiplă de
Produse în Cererea INF.
Modelul fișierului Excel poate fi consultat mai jos:

Notă importantă: Modelul fișierului Excel conține patru foi diferite. Prima foaie conține informații
importante cu privire la modul adecvat de completare a acesteia. A doua foaie conține modelul
efectiv astfel cum se vede mai sus, iar a treia foaie conține butonul de funcție care va permite
conversia modelului Excel într-un fișier CSV care este formatul acceptat de aplicație pentru a fi
încărcat în aplicația INF-SP. În sfârșit, cea de a patra foaie conține toate datele de referință care
sunt utilizate de model, aceasta putând fi ignorată de utilizator.

Codul mărfurilor
Introduceți aici codul mărfurilor pentru fiecare produs care urmează să fie importat în formularul
de cerere. Notă: coloanele care sunt însoțite de litera <M> indică faptul că acestea trebuie să fie
completate în mod obligatoriu.

Descrierea produselor prelucrate
Introduceți aici descrierea pentru fiecare Produs pe rând.

Cantitatea de produse prelucrate
Introduceți cantitatea la coloana „Cantitatea de mărfuri” și selectați, dintr-o listă de valori
disponibile, unitatea în coloana „Unitate de măsură” .
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Valoarea produselor prelucrate
Introduceți aici valoarea fiecărui Produs declarat și selectați moneda în coloana „Monedă”, dintr-o
listă de valori disponibile.

Informații privind aplicarea măsurilor de politică comercială
Introduceți aici orice date pentru fiecare produs. Notă: coloanele care sunt însoțite de litera <O>
indică faptul că acestea pot fi completate în mod opțional.
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8. INTRODUCERE INF
Utilizatorul trebuie să facă clic pe link-ul Introducere INF din Meniul de navigare pentru a
introduce o „INF” prin completarea formularului de mai jos:

Limba formularului
Selectați din meniul derulant o limbă care se va aplica drept limbă a formularului INF.

Biroul vamal de supraveghere
Introduceți Biroul vamal de supraveghere (câmp obligatoriu). Aplicația oferă o funcționalitate de
completare automată (și anume, este afișată o listă derulantă cu valori posibile) în timp ce
utilizatorul scrie (după a treia literă).

Butonul radio „Numărul autorizației/declarației”
Selectați prin intermediul butonului-radio tipul numărului care urmează să fie importat (fie un
număr de autorizație, fie un număr de declarație).

Numărul autorizației/declarației
Introduceți aici numărul, în funcție de selecția butonului-radio.
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Identificarea titularului (EORI)
La introducerea Numărului autorizației, sistemul bazat pe acest număr va completa automat
informațiile referitoare la titular. În cazul în care Numărul autorizației nu este găsit în sistemul
extern al CDMS, trebuie să completați manual informațiile EORI.

Numele titularului
În cazul importului manual, introduceți aici Numele titularului (câmp obligatoriu).

Strada și numărul
În cazul importului manual, introduceți aici Strada și numărul adresei titularului (câmp obligatoriu).

Țara titularului
În cazul importului manual, introduceți aici Țara titularului. (câmp obligatoriu).

Codul poștal al titularului
În cazul importului manual, introduceți aici Codul poștal al titularului (câmp obligatoriu).

Orașul titularului
În cazul importului manual, introduceți aici Orașul titularului (câmp obligatoriu).

Data transmiterii
Selectați, din selectorul de dată, data efectivă de transmitere a fișei INF.

Identificarea reprezentantului (EORI)
La introducerea Numărului autorizației, aplicația va completa automat, pe baza acestui număr,
informațiile privind reprezentantul, în cazul în care acestea există în sistemul extern SIR. Dacă
informațiile nu sunt găsite, utilizatorul trebuie să le completeze manual.

Numele reprezentantului
În cazul importului manual, introduceți aici Numele reprezentantului.

Strada și numărul reprezentantului
În cazul importului manual, introduceți aici Strada și numărul adresei reprezentantului.

Țara reprezentantului
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În cazul importului manual, selectați din meniul derulant Țara reprezentantului.

Codul poștal al reprezentantului
În cazul importului manual, introduceți aici Codul poștal al reprezentantului.

Orașul reprezentantului
În cazul importului manual, introduceți aici Orașul reprezentantului.

Observații generale
Completați descrierea Observațiilor generale (câmp obligatoriu).

Indicație pentru Exportul anticipat
Valoarea câmpului (bifat/nebifat) depinde de Tipul autorizației INF și de valoarea luată din
sistemul extern CDMS. În cazul în care caseta de verificare este bifată, câmpul rezervat
termenului devine vizibil, de asemenea, pentru utilizator.

Mărfuri care fac obiectul INF
Tabel care afișează lista de mărfuri INF create. După crearea unei mărfi INF (făcând clic pe
butonul „Adăugare” și completând fereastra modală Adăugare Articol de marfă care face obiectul
INF), marfa nou creată va fi afișată în această secțiune:

Intrarea poate fi modificată prin „Editarea” sau „Ștergerea” mărfii INF.

Produse prelucrate care fac obiectul INF
Tabel care afișează lista produselor INF create. După crearea unui produs INF (făcând clic pe
butonul Adăugare INF Produs și completând fereastra modală Adăugare Produs procesat care
face obiectul INF Marfa nou creată va fi afișată în această secțiune:

Intrarea poate fi modificată prin „Editarea” sau „Ștergerea” produsului INF creat.

Butonul Transmitere
Faceți clic pe buton pentru a transmite INF introdusă. Aplicația salvează INF și deschide ecranul
Vizualizare INF.
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Butonul Anulare
Faceți clic pe buton pentru a anula datele INF introduse anterior.

Butonul Cantități de mărfuri
Selectați butonul pentru a vizualiza un raport cu toate Codurile mărfurilor disponibile și cu toate
cantitățile rămase care le corespund, pentru Numărul autorizației importat în formular.

Butonul Încărcare fișier CSV
Selectați butonul de acțiune pentru a încărca un fișier CSV care este stocat pe stația
dumneavoastră de lucru locală. Fișierul CSV trebuie să fie modelul de mărfuri pentru a fi acceptat
de sistem.

Butonul Descărcare model
Selectați butonul de acțiune pentru a descărca modelul de încărcare multiplă de mărfuri. Fișierul
Excel va fi salvat pe stația dumneavoastră de lucru locală.

Butonul Adăugare
Selectați butonul de acțiune pentru adăugarea unui singur articol de marfă. În momentul selecției,
se deschide o fereastră pop-up „Adăugare Mărfuri care fac obiectul INF”.

Butonul Descărcare model
Selectați butonul de acțiune pentru a descărca modelul de încărcare multiplă de produse. Fișierul
Excel va fi salvat pe stația dumneavoastră de lucru locală.

Butonul Încărcare fișier CSV
Selectați butonul de acțiune pentru a încărca un fișier CSV care este stocat pe stația
dumneavoastră de lucru locală. Fișierul CSV trebuie să fie modelul de mărfuri pentru a fi acceptat
de sistem.

Butonul Adăugare
Selectați butonul de acțiune pentru adăugarea unui singur produs. În momentul selecției, se
deschide o fereastră pop-up „Adăugare produs prelucrat care face obiectul INF”.

Data: 23.1.2020

Asistență online INF-SP Fișe de informații (INF) pentru regimuri speciale în cadrul CVU

77

8.1. ADĂUGARE MĂRFURI CARE FAC OBIECTUL INF
Atunci când utilizatorul face clic pe butonul Adăugare de pe ecranul Introducere INF, se deschide
următoarea fereastră pop-up unde acesta poate specifica și declara Mărfuri:

Indicator Mărfuri echivalente
Butonul de comutare pentru a afișa/ascunde secțiunea „Mărfuri echivalente” din fereastra pop-up.

Codul mărfurilor echivalente
Introduceți Codul mărfurilor echivalente. Câmpul este afișat atunci când este activată Indicația
pentru Mărfuri echivalente (câmp obligatoriu).

Calitatea comercială și caracteristicile tehnice
Introduceți descrierea „Calitatea comercială și caracteristicile tehnice” privind mărfurilor
echivalente. Câmpul este afișat atunci când este activată Indicația pentru Mărfuri echivalente
(câmp obligatoriu).
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Identificarea mărfurilor
Selectați Identificarea mărfurilor din valorile furnizate în meniul derulant. Meniul derulant este
afișat atunci când este activată Indicația pentru Mărfuri echivalente (câmp obligatoriu).

Antidumping
Bifați/debifați câmpul pentru a marca dacă Mărfurile echivalente fac obiectul unor măsuri
antidumping. Caseta de selectare este afișată în momentul în care este activată Indicația pentru
Mărfuri echivalente.

Codul mărfurilor
Introduceți Codul mărfurilor (câmp obligatoriu). Aplicația oferă o funcționalitate de completare
automată (și anume, este afișată o listă derulantă cu valori posibile) în timp ce utilizatorul
completează câmpul (după prima cifră).

Descrierea mărfurilor
Introduceți Descrierea mărfurilor (câmp obligatoriu). Aplicația oferă o funcționalitate de
completare automată (și anume, este afișată o listă derulantă cu valori posibile) în timp ce
utilizatorul completează câmpul (după a treia literă).

Cantitatea de mărfuri
Introduceți Cantitatea de mărfuri (valoare numerică - câmp obligatoriu).

Unitatea de măsură
Selectați din meniul derulant Unitatea de măsură a Cantității de mărfuri furnizate (câmp
obligatoriu).

Valoarea mărfurilor
Introduceți Valoarea mărfurilor (valoare numerică - câmp obligatoriu).

Moneda
Selectați o monedă din meniul derulant. EUR este valoarea implicită prevăzută de sistem.
Valoarea mărfurilor.

Informații privind aplicarea măsurilor de politică comercială
Furnizați Informații privind aplicarea măsurilor de politică comercială în câmpul de text cu mai
multe rânduri.
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Butonul Anulare
Faceți clic pe buton pentru a anula întreaga intrare.

Butonul Salvare
Faceți clic pe buton pentru a salva marfa INF introdusă. Marfa INF declarată va fi afișată pe
ecranul Introducere INF la secțiunea Mărfuri INF.
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8.2 ADĂUGARE PRODUS PRELUCRAT CARE FACE OBIECTUL INF
Atunci când utilizatorul face clic pe butonul Adăugare INF Produs de pe ecranul Introducere INF,
se deschide următoarea fereastră modală în care acesta poate declara un produs INF:

Codul mărfurilor
Introduceți aici Codul mărfurilor (câmp obligatoriu). Aplicația oferă o funcționalitate de completare
automată (și anume, este afișată o listă derulantă cu valori posibile) în timp ce utilizatorul
completează câmpul (după prima cifră).

Descrierea mărfurilor
Introduceți aici descrierea mărfurilor (câmp obligatoriu).

Cantitatea de mărfuri
Introduceți aici cantitatea de mărfuri (valoare numerică - câmp obligatoriu).

Valoarea mărfurilor
Introduceți aici valoarea mărfurilor (valoare numerică - câmp obligatoriu).

Unitatea de măsură
Selectați din meniul derulant Unitatea de măsură a Cantității de mărfuri furnizate (câmp
obligatoriu).

Moneda
Selectați din meniul derulant moneda pentru Valoarea mărfurilor (altă monedă) furnizată. EUR
este valoarea implicită prevăzută de sistem.
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Informații privind aplicarea măsurilor de politică comercială
Adăugați aici Informații privind aplicarea măsurilor de politică comercială pe rândurile din câmpul
de text.

Butonul Anulare
Faceți clic pe buton pentru a anula intrarea.

Butonul Salvare
Faceți clic pe buton pentru a salva produsul INF introdus. Produsul INF creat va fi afișată pe
ecranul Introducere INF la secțiunea Produse INF.
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8.3. CANTITĂȚILE DE MĂRFURI RĂMASE CONFORM AUTORIZAȚIEI
Atunci când utilizatorul urmează să definească Mărfurile pentru Cererea INF, acesta poate să
selecteze butonul de acțiune „Cantități de mărfuri”, care este vizibil în Introducere Cerere INF
(secțiunea A).
După apăsarea butonului, aplicația deschide o fereastră pop-up care ilustrează, într-un format de
raportare, toate cantitățile rămase pentru fiecare Cod de mărfuri referitor la această Autorizație.
Fereastra pop-up se poate vedea mai jos:

Codul mărfurilor
Codul NC astfel cum este extras de sistemul extern CDMS pentru acest număr de autorizație.

Cantitatea rămasă
Pentru fiecare Cod specific de mărfuri, cantitatea rămasă care este prezentă și poate fi declarată
în cadrul Cererii INF este vizibilă aici, împreună cu unitatea sa de măsură.

Închidere
Selectați butonul de acțiune pentru a închide fereastra pop-up.
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8.4. ÎNCĂRCARE MULTIPLĂ DE MĂRFURI
Atunci când intră pe pagina Introducere INF utilizatorul poate să selecteze butonul de acțiune
„Descărcarea modelului” din grila „Mărfuri care fac obiectul INF”.
În urma selecției, pe stația de lucru a utilizatorului se descarcă un model de fișier Excel. Modelul
conține anumite coloane și foi statice care sprijină utilizatorul să efectueze o încărcare multiplă de
Mărfuri în Cererea INF.
Modelul fișierului Excel poate fi consultat mai jos:

Notă importantă: Modelul fișierului Excel cuprinde patru foi diferite. Prima foaie conține informații
importante cu privire la modul adecvat de completare a acesteia. A doua foaie conține modelul
efectiv astfel cum se vede mai sus, iar a treia foaie conține butonul de funcție care va permite
conversia modelului Excel într-un fișier CSV care este formatul acceptat de aplicație pentru a fi
încărcat în aplicația INF-SP. În sfârșit, cea de a patra foaie conține toate datele de referință care
sunt utilizate de model, aceasta putând fi ignorată de utilizator.

Codul mărfurilor
Introduceți aici codul mărfurilor pentru fiecare marfă care urmează să fie importată în formularul
de cerere. Notă: coloanele care sunt însoțite de litera <M> indică faptul că acestea trebuie să fie
completate în mod obligatoriu.

Descrierea mărfurilor
Introduceți aici descrierea pentru fiecare Marfă pe rând.

Cantitatea de mărfuri
Introduceți cantitatea la coloana „Cantitatea de mărfuri” și selectați, dintr-o listă de valori
disponibile, unitatea în coloana „Unitate de măsură” .

Valoarea mărfurilor
Introduceți aici valoarea pentru fiecare Marfă declarată.
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Informații privind aplicarea măsurilor de politică comercială
Introduceți aici orice date pentru fiecare Marfă. Notă: coloanele care sunt însoțite de litera <O>
indică faptul că acestea pot fi completate în mod opțional.

Mărfuri echivalente
În cazul Mărfurilor echivalente, pentru fiecare Marfă declarată, completați cele trei coloane.
Completarea câmpului Mărfuri echivalente este opțională.
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8.5. ÎNCĂRCARE MULTIPLĂ DE PRODUSE
Atunci când intră pe pagina Introducere INF utilizatorul poate să selecteze butonul de acțiune
„Descărcarea modelului” din grila „Produse prelucrate care fac obiectul INF”.
În urma selecției, pe stația de lucru a utilizatorului se descarcă un model de fișier Excel. Modelul
conține anumite coloane și foi statice care sprijină utilizatorul să efectueze o încărcare multiplă de
Produse în Cererea INF.
Modelul fișierului Excel poate fi consultat mai jos:

Notă importantă: Modelul fișierului Excel conține patru foi diferite. Prima foaie conține informații
importante cu privire la modul adecvat de completare a acesteia. A doua foaie conține modelul
efectiv astfel cum se vede mai sus, iar a treia foaie conține butonul de funcție care va permite
conversia modelului Excel într-un fișier CSV care este formatul acceptat de aplicație pentru a fi
încărcat în aplicația INF-SP. În sfârșit, cea de a patra foaie conține toate datele de referință care
sunt utilizate de model, aceasta putând fi ignorată de utilizator.

Codul mărfurilor
Introduceți aici codul mărfurilor pentru fiecare produs care urmează să fie importat în formularul
de cerere. Notă: coloanele care sunt însoțite de litera <M> indică faptul că acestea trebuie să fie
completate în mod obligatoriu.

Descrierea produselor prelucrate
Introduceți aici descrierea pentru fiecare Produs pe rând.

Cantitatea de produse prelucrate
Introduceți cantitatea la coloana „Cantitatea de mărfuri” și selectați, dintr-o listă de valori
disponibile, unitatea în coloana „Unitate de măsură” .
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Valoarea produselor prelucrate
Introduceți aici valoarea fiecărui Produs declarat și selectați moneda în coloana „Monedă”, dintr-o
listă de valori disponibile.

Informații privind aplicarea măsurilor de politică comercială
Introduceți aici orice date pentru fiecare produs. Notă: coloanele care sunt însoțite de litera <O>
indică faptul că acestea pot fi completate în mod opțional.
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9. VIZUALIZARE PAGINI INF
Prin intermediul Meniului de navigare, utilizatorul poate să selecteze tabul INF-urile mele sau
Căutare INF pentru a căuta și a deschide o INF la care să lucreze.
O fișă INF deschisă este formată din următoarele trei rubrici:
• Date INF
• Date privind statutul
• Notificări
Prin intermediul acestor trei rubrici, utilizatorul poate vizualiza informații-cheie privind INF, date
colective privind INF și diversele sale etape de prelucrare și Notificările legate de INF.
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9.1. VIZUALIZARE INF - DATE INF
Atunci când un utilizator creează o INF sau face clic pe o INF specifică de pe pagina INF-urile
mele, se afișează pagina Vizualizare INF (rubrica „Date INF”).
Toate ecranele Vizualizare INF oferă următoarele funcționalități generice:
1. În numele
2. Modificare
3. Anulare
4. Imprimare PDF
5. Vizualizare cerere

În numele
Faceți clic pe buton pentru a introduce Biroul vamal care să acționeze în numele
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Schimbarea biroului vamal este valabilă numai pentru ecranul actual; acest lucru înseamnă că, în
cazul în care utilizatorul navighează către un alt ecran, atunci utilizatorul va acționa în calitate de
Birou vamal conectat

Modificare
Faceți clic pe buton pentru Modificarea fișei INF.

Anulare
Faceți clic pe buton pentru a naviga la ecranul Anulare. Butonul apare doar atunci când Biroul
vamal conectat este Biroul vamal de supraveghere.

Imprimare PDF
Faceți clic pe buton pentru a imprima pagina Vizualizare în format PDF.

Vizualizare cerere
Faceți clic pe buton pentru a deschide fereastra modală Vizualizare INF Produs.

Vizualizare marfă (mărfuri) INF
Faceți clic pe pictograma „ochi” pentru a deschide fereastra modală Vizualizare Mărfuri care fac
obiectul INF.

Vizualizare produs(e) prelucrate(e) INF
Faceți clic pe pictograma „ochi” pentru a deschide fereastra modală Vizualizare Produse
prelucrate care fac obiectul INF.
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9.2. VIZUALIZARE INF - FILA DATE PRIVIND STATUTUL
De pe pagina Vizualizare date INF, utilizatorul poate selecta tabul „Date privind statutul”, unde
este afișată o prezentare generală a tuturor proceselor permise (în funcție de Tipul autorizației)
ale INF.
De exemplu, în cazul unui PA EX/IM, aplicația deschide lista următoarelor procese:
1. Procesul de primire
2. Date privind informațiile suplimentare solicitate
3. Date privind modificările
4. Date privind anulările
5. Prelucrare la biroul vamal de plasare
6. Prelucrare la biroul vamal de export
7. Prelucrare la biroul vamal de ieșire

Pentru oricare proces, utilizatorul poate să efectueze o serie de acțiuni pe baza permisiunilor
Biroului vamal conectat.
De exemplu, în cazul în care Biroul vamal conectat este diferit de biroul care a efectuat plasarea,
utilizatorul va putea să efectueze doar o acțiune de Vizualizare (a se vedea captura de ecran de
mai jos):
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Coloanele din imaginea de mai sus sunt următoarele:
1. MRN (Numărul de referință al deplasării)
2. Tipul declarației
3. Numărul de referință al biroului vamal competent
4. Codul regimului solicitat
5. Codul regimului anterior
6. Meniul de acțiuni (acțiune „Vizualizare”)
Coloanele sunt explicate în mod specific în numerotarea/adnotarea de mai jos, în grila procesului
de la Biroul vamal de plasare.

Statutul INF
Utilizatorul poate vizualiza aici întotdeauna Statutul INF actual.

În numele
Dacă utilizatorul face clic pe acest buton, aplicația deschide o fereastră pop-up pentru ca
utilizatorul să completeze Biroul care va acționa în numele altui Birou vamal. Va apărea
următoarea fereastră pop-up:

Utilizatorul poate bifa aici caseta de selectare pentru a verifica dacă acționează în numele unui alt
Birou vamal și apoi va introduce Biroul vamal căruia dorește să îi acorde permisiunea de a
acționa în numele său. În plus, utilizatorul are trei butoane de acțiune care pot fi utilizate. Acestea
sunt:
• Ieșire (selectați pentru a ieși din procesul actual)
• Resetare (selectați pentru a reseta informațiile importate în această fereastră)
• Continuare (selectați pentru a continua acțiunea)

Plasarea mărfurilor
Selectați butonul pentru a iniția procedura de Plasare a mărfurilor pentru această fișă INF.
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Export
Selectați butonul pentru a iniția procedura procesului de Export pentru această fișă INF.

Ieșire
Selectați butonul pentru a iniția procedura de Ieșire pentru această fișă INF.

Modificare
Selectați butonul pentru a modifica informațiile INF actuale.

Imprimare PDF
Selectați butonul pentru a imprima pagina actuală în format PDF.

Vizualizare cerere
Selectați butonul pentru a vizualiza Cererea INF a acestei INF.

Procesul de primire
Sub această grilă, utilizatorul poate vizualiza toate informațiile legate de primirea fișei INF din
sistemul INF-SP.

Statut
Utilizatorul poate vizualiza aici Statutul INF la primirea fișei INF.

Biroul vamal de supraveghere
Utilizatorul poate vizualiza aici Biroul care era Biroul de supraveghere atunci când a fost primită
fișa INF.

Numărul de referință al transmiterii
Utilizatorul poate vizualiza aici numărul SRN al INF.

Data transmiterii cererii INF
Data la care Cererea INF a fost depusă în aplicația INF-SP.

Decizie luată manual
În cazul în care Biroul vamal de supraveghere a luat o decizie manuală de a accepta Numărul
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autorizației pentru Cererea INF și procedează la crearea fișei INF, se va verifica indicatorul.

Date privind informațiile suplimentare solicitate
În cazul în care Biroul vamal de supraveghere a solicitat informații suplimentare, cum ar fi detalii,
aici vor fi afișate anumite informații tehnice referitoare la INF.

Date privind modificările
Orice modificare efectuată pe fișa INF va fi vizibilă pe fiecare rând din această grilă. Detaliile
specifice referitoare la modificare vor fi vizibile.

MRN
Utilizatorul poate vizualiza aici MRN specific (numărul de referință al deplasării) pentru
modificarea specifică.

Data modificării
Utilizatorul poate vizualiza aici Data modificării efective.

Justificarea modificării INF
Orice justificare scrisă referitoare la modificare va fi vizibilă aici.

Biroul vamal competent
În cazul în care CCO (Biroul vamal competent) efectuează o modificare a fișei INF, biroul său va
fi vizibil aici.

Rolul biroului vamal
Utilizatorul poate vizualiza aici rolul în cadrul căruia a fost efectuată modificarea.

Tipul de proces
În această coloană, utilizatorul poate vizualiza tipul de proces pentru această modificare.

Date privind anulările
Utilizatorul poate vizualiza aici informații privind orice anulare efectuată asupra INF.

Data anulării
Aici se va consemna data efectivă a anulării.
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Biroul vamal de supraveghere
Utilizatorul poate vizualiza aici Biroul vamal de supraveghere care a efectuat anularea.

Justificarea anulării
Utilizatorul poate vizualiza aici justificarea anulării, astfel cum a fost redactată de Biroul vamal de
supraveghere.

Prelucrare la biroul vamal de plasare
Aici va fi indicată orice operațiune de plasare efectuată asupra INF.

MRN (Numărul de referință al deplasării)
Utilizatorul poate vizualiza aici MRN pentru procesul de plasare specific.

Tipul declarației
Utilizatorul poate vizualiza aici tipul declarației pentru plasare.

Numărul de referință al biroului vamal competent
Utilizatorul poate vizualiza aici numărul Biroului vamal care a efectuat procesul de plasare.

Codul regimului solicitat
Aici este vizibil codul astfel cum este definit în procesul de plasare.

Codul regimului anterior
Aici este vizibil codul astfel cum este definit în procesul de plasare.

Meniu de acțiuni
Făcând clic pe săgeată, utilizatorul poate accesa „Vizualizarea” sau „Modificarea” procesului de
plasare. Aceasta din urmă va fi disponibilă în cazul în care utilizatorul este conectat la același
Birou vamal care a efectuat inițial plasarea.

Prelucrare la biroul vamal de export
Orice proces de export efectuat la nivelul INF va fi prezentat aici.
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MRN (Numărul de referință al deplasării)
Utilizatorul poate vizualiza aici MRN pentru procesul de export specific.

Numărul de referință al biroului vamal competent
Utilizatorul poate vizualiza aici numărul Biroului vamal care a efectuat procesul de plasare.

Data declarației
Data declarației pentru procesul de export.

Ultima dată de plasare a mărfurilor neunionale care sunt înlocuite cu mărfuri
echivalente în regim de PA
Ultima dată de plasare a mărfurilor neunionale.

Rezultatul ieșirii
Utilizatorul poate vizualiza aici rezultatul ieșirii în cazul în care s-a certificat ieșirea din cadrul
Biroului vamal de export.

Meniu de acțiuni
Făcând clic pe săgeată, utilizatorul poate accesa „Vizualizarea” sau „Modificarea” procesului de
plasare. Aceasta din urmă va fi disponibilă în cazul în care utilizatorul este conectat la același
Birou vamal care a efectuat inițial exportul.

Prelucrare la biroul vamal de ieșire
Orice proces de ieșire efectuat la nivelul fișei INF se afișează aici.

MRN (Numărul de referință al deplasării)
Utilizatorul poate vizualiza aici MRN pentru procesul specific de Ieșire.

Numărul de referință al biroului vamal competent
Utilizatorul poate vizualiza aici numărul Biroului vamal care a efectuat procesul de ieșire.

Data ieșirii
Data de ieșire va fi indicată aici, în cazul în care a existat o ieșire.
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Data de oprire a ieșirii
În lipsa ieșirii, aici va fi vizibilă o dată de oprire a ieșirii.

Codul privind rezultatele controlului
Codul rezultatului controlului, importat în cursul procesului de ieșire, va fi vizibil aici.

Starea sigiliilor
În cazul în care în procesul de ieșire s-a definit o stare a sigiliilor, aceasta va fi vizibilă aici.

Ieșire efectuată de
Se va indica aici Biroul vamal care a efectuat procesul de ieșire.

Rezultatul ieșirii
Utilizatorul va putea vizualiza aici rezultatul efectiv al ieșirii, iar valorile prezentate aici pot fi:
• Necompletat
• Lipsă ieșire
• Ieșire

Meniu de acțiuni
În acest meniu, atunci când există o intrare în grila procesului de ieșire, utilizatorul va putea să
vizualizeze un buton de meniu pentru acțiuni similare, astfel cum se arată în grilele anterioare. Din
acesta, utilizatorul va putea accesa o „Vizualizare” a procesului specific de ieșire.
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9.3. VIZUALIZAREA NOTIFICĂRII
Atunci când utilizatorul selectează pagina Vizualizare Cerere INF (sau face clic pe o notificare
specifică de pe pagina Notificările mele), se afișează pagina Vizualizare notificare:

Imprimare PDF
Faceți clic pe buton pentru a imprima pagina de vizualizare în format PDF.

Vizualizare INF
Faceți clic pe buton pentru a redirecționa pagina Vizualizare INF.

Reîncărcare
Faceți clic pentru a reactualiza rezultatele rubricii Notificări.

Exportarea datelor
Faceți clic pe buton pentru a exporta rezultatele Notificării într-un fișier CSV. Fișierul este
descărcat automat pe stația dumneavoastră de lucru.
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9.4. VIZUALIZAREA SARCINILOR
Atunci când utilizatorul selectează tabul „Sarcini” dintr-o pagină Vizualizare Cerere INF (sau face
clic pe o sarcină specifică de pe pagina Sarcinile mele) în cazul în care o sarcină (pentru Cererea
INF specifică) este atribuită Biroului vamal conectat,
apare o nouă pagină IU care afișează Descrierea sarcinii și Acțiunile necesare.
De exemplu, pentru o Cerere INF în statutul „Informații suplimentare solicitate”, se afișează
pentru utilizator următoarea pagină de Vizualizare a sarcinii:

Indicație pentru Furnizarea de informații INF
Selectați butonul-radio „Da” în cazul în care doriți, în calitate de agent vamal, să validați faptul că,
într-adevăr, datele Cererii INF au fost trimise din partea Titularului autorizației. Selectați butonul
„Nu” în cazul în care Titularul autorizației nu a furnizat datele solicitate.

Anulare
Faceți clic pe butonul de anulare pentru a ieși de pe pagina sarcinilor.

Continuare
Faceți clic pe butonul de continuare pentru a proceda la decizia privind furnizarea de informații.

Cererea este creată în numele titularului autorizației
Indică faptul că Cererea INF a fost creată de un agent vamal în numele Titularului autorizației.
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Justificarea nefurnizării informațiilor INF
În cazul în care Titularul autorizației nu a furnizat nicio informație și se decide asupra indicației
„Nu”, trebuie să se prezinte o justificare.
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9.5. VIZUALIZARE MĂRFURI CARE FAC OBIECTUL INF
Atunci când utilizatorul face clic pe pictograma „ochi” din tabul Vizualizare INF - Date INF din
tabelul Mărfuri care fac obiectul INF, se deschide o fereastră pop-up pentru a vizualiza Mărfurile
declarate pentru această INF.
Fereastra poate fi văzută mai jos și toate elementele sale sunt într-un format care permite numai
citirea:

Codul mărfurilor
Codul NC al Mărfii specifice declarate.

Descrierea mărfurilor
Descrierea mărfurilor specifice, astfel cum a fost furnizată de către agentul vamal sau astfel cum
este extrasă de aplicația INF-SP.

Cantitatea de mărfuri
Cantitatea de mărfuri declarată pentru acest cod NC.

Valoarea mărfurilor
Valoarea cantității specifice de mărfuri.

Unitatea de măsură
Unitatea de măsură selectată de către agentul vamal.

Moneda
Moneda utilizată pentru valoarea mărfurilor selectată de către agentul vamal. Valoarea implicită
prevăzută de aplicație este EUR:
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9.6. VIZUALIZARE PRODUSE PRELUCRATE CARE FAC OBIECTUL INF
Atunci când utilizatorul face clic pe pictograma „ochi” din tabul Vizualizare INF - Date INF din
tabelul Produse prelucrate care fac obiectul INF, se deschide o fereastră pop-up care permite
vizualizarea Produselor declarate pentru această INF.
Fereastra poate fi văzută mai jos; toate elementele sale sunt într-un format care permite numai
citirea:

Codul mărfurilor
Codul NC pentru Produsul declarat.

Descrierea produselor
Utilizatorul poate vizualiza aici descrierea Produsului specific.

Cantitatea de produse
Utilizatorul poate vizualiza aici cantitatea declarată pentru Produsul specific.

Valoarea produselor
Utilizatorul poate vizualiza aici valoarea Produsului specific și cantitatea specifică.

Unitatea de măsură
Unitatea, astfel cum a fost selectată de către agentul vamal.

Moneda
Moneda utilizată pentru valoarea produsului (produselor) selectat(e) de către agentul vamal.
Valoarea implicită prevăzută de aplicație este EUR:
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9.7. VIZUALIZARE CERERE INF - DATE INF
Atunci când un utilizator selectează din Meniul de navigare tabul Introducere Cerere INF
(secțiunea A) sau face clic pe o fișă INF specifică de pe pagina INF-urile mele, Cererea INF se
deschide direct în Tabul Date INF, astfel cum se indică mai jos:

Statutul cererii INF
Utilizatorul poate vizualiza aici statutul Cererii INF.

Tabul Date INF
Prin selectarea tabului „Date INF”, utilizatorul poate vizualiza informațiile de bază/esențiale ale
Cererii INF.

Utilizator/Data
Aici este vizibilă identitatea utilizatorului conectat care a efectuat Cererea INF și momentul
efectuării.
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Biroul vamal de supraveghere
Aici este vizibil biroul vamal responsabil pentru Cererea INF.

Indicație pentru Numărul autorizației/declarației
Informațiile sunt furnizate într-un format care permite numai citirea și ilustrează dacă numărul de
mai jos este un număr de autorizație sau un număr de declarație.

Numărul autorizației/declarației
Utilizatorul poate vizualiza aici numărul furnizat într-un format care permite numai citirea.

Identificarea titularului (EORI)
Numărul EORI al Titularului autorizației este vizibil aici într-un format care permite numai citirea.

Data transmiterii
Utilizatorul poate vizualiza aici data transmiterii cererii într-un format care permite numai citirea.

Tipul autorizației
Utilizatorul poate vizualiza aici Tipul autorizației Cererii INF într-un format care permite numai
citirea.

Identificarea reprezentantului (EORI)
Utilizatorul poate vizualiza aici Numărul EORI al reprezentantului într-un format care permite
numai citirea.

Adresa titularului (EORI) (Grupul de date)
Sub acest grup de informații, utilizatorul poate vizualiza toate informațiile de bază ale Titularului
autorizației într-un format care permite numai citirea.

Adresa reprezentantului (Grupul de date)
Sub acest grup de informații, utilizatorul poate vizualiza toate informațiile de bază ale
Reprezentantului într-un format care permite numai citirea.

Observații generale
În cazul în care au fost înregistrate observații generale în Cererea INF, acestea pot fi vizualizate
aici.
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Indicație pentru articolul 86 alineatul (3)
În cazul în care datoria vamală a luat naștere pentru cererea INF în temeiul articolului 86 alineatul
(3), inițiatorul Cererii INF bifează caseta de selectare.

Indicație pentru Exportul anticipat
În cazul tipului de autorizație PA EX/IM, caseta de selectare va fi bifată de aplicație, iar câmpul
aferent „Termenului” va fi vizibil și editabil pentru ca utilizatorul să îl poată completa.

Mărfuri care fac obiectul INF
Grila ilustrează Mărfurile care au fost declarate în perioada Cererii INF.

Produse prelucrate care fac obiectul INF
Grila ilustrează Produsele care au fost declarate în perioada Cererii INF.

Vizualizare marfă (mărfuri)
Făcând clic pe pictograma „ochi”, utilizatorul poate vizualiza fereastra pop-up care conține toate
informațiile legate de marfa (mărfurile) declarat(e).

Vizualizare produs(e)
Făcând clic pe pictograma „ochi”, utilizatorul poate vizualiza fereastra pop-up care conține toate
informațiile legate de produsul (produsele) declarat(e).

Cererea este creată în numele titularului autorizației
Utilizatorul poate vizualiza aici cererea într-un format care permite numai citirea în cazul în care
Cererea INF a fost creată în numele Titularului autorizației, dar nu de către acesta.

Imprimare PDF
Selectați butonul pentru a imprima pagina actuală în format PDF.

Vizualizare INF
Selectați butonul pentru a vizualiza fișa INF creată în urma acestei Cereri INF.
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9.8. VIZUALIZARE CERERE INF - DATE PRIVIND STATUTUL
Atunci când un utilizator selectează din Meniul de navigare pagina INF-urile mele și selectează o
Cerere INF specifică, aceasta se deschide, iar utilizatorul poate face clic pe tabul „Date privind
statutul”, după cum urmează:

Statutul cererii INF
Utilizatorul poate vizualiza în orice moment statutul Cererii INF, indiferent de tabul în care este
redirecționat.

Tabul Date privind statutul
Utilizatorul este direcționat către tabul „Date privind statutul” în care sunt stocate informații
consolidate.

Procesul de primire
Utilizatorul poate vizualiza aici toate informațiile referitoare la recepționarea Cererii INF în
aplicație.

Date privind informațiile suplimentare solicitate
Orice informații suplimentare solicitate pentru Cererea INF sunt vizibile aici.

Cererea este creată în numele titularului autorizației
În cazul în care Cererea INF a fost solicitată în numele Titularului autorizației, va fi vizibil acest
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buton pe un fond gri, exclusiv pentru citire.

Imprimare PDF
Selectați butonul pentru a imprima pagina actuală într-un format PDF.

Vizualizare INF
Selectați butonul pentru a fi redirecționat spre tabul Vizualizare - Date INF din INF care a fost
creată pe baza acestei Cererii INF.
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10. DECONECTARE
În partea din dreapta sus a aplicației, utilizatorul poate face clic pe pictograma „cap” pentru a
deschide opțiunile meniului derulant:

Asistență online
Faceți clic aici pentru a fi redirecționat către ghidul de Asistență online al aplicației INF-SP.

Furnizor conectat
Utilizatorul s-a conectat la platforma de gestionare a accesului UUMDS.

Birou conectat
Afișează Codul biroului vamal la care este conectat utilizatorul.

Modificare Birou
Faceți clic pe acest link pentru a naviga la pagina Biroului vamal de conectare.

Deconectare
Faceți clic pe acest link pentru a vă deconecta și pentru a naviga la pagina de conectare a
utilizatorului.
Sfârșitul documentului

Data: 23.1.2020

