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1. Meniu
Următoarele linkuri de meniu sunt vizibile în partea stângă a ecranului. În acest document vor fi
prezentate doar linkurile meniului care sunt direct legate de aplicația INF STP.

Link de meniu „INF”
Acest link de meniu grupează toate linkurile de meniu specifice INF STP. Atunci când utilizatorul face clic
pe link, acesta se extinde și afișează sublinkurile care conduc la acțiuni specifice INF STP. După
extinderea linkului, se poate apăsa din nou pe acesta pentru a-l restrânge și a ascunde sublinkurile sale.

Link de meniu „Cerere de furnizare de informații INF”
Acest link de meniu redirecționează utilizatorul către ecranul unde acesta poate formula o Cerere de
furnizare de Informații INF.

Link de meniu „Introducere Cerere INF”
Acest link de meniu redirecționează utilizatorul către ecranul unde acesta poate completa un formular de
transmitere a unei Cereri INF.
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2. Introducere Cerere INF
Utilizatorul poate introduce o Cerere INF completând formularul relevant. Puteți accesa această
operațiune făcând clic pe linkul de meniu numit: „Introducere Cerere INF ”.

Limba formularului
Selectați din meniul derulant o limbă care se va aplica drept limba formularului cererii.

Numărul autorizației sau declarației
Selectați prin intermediul butonului-radio dacă numărul care urmează să fie importat mai jos ar trebui să
fie identificat de aplicație ca un număr de autorizație sau ca un număr de declarație.

Numărul autorizației/declarației
Introduceți aici numărul care identifică Autorizația sau Declarația. Dacă este introdusă o valoare validă
pentru Numărul autorizației, multe alte câmpuri se completează automat cu valori (de exemplu, Tipul
autorizației, Identificarea titularului etc.). Acest câmp este obligatoriu.
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Biroul vamal de supraveghere
Introduceți aici Biroul vamal actual care inițiază Cererea de creare a INF. După introducerea primei cifre,
apare o listă de completare automată din care se poate selecta o valoare.

Identificarea titularului (EORI)
Acest câmp este completat automat cu valoarea corespunzătoare, care depinde de valoarea introdusă de
utilizator în câmpul destinat „Numărului autorizației”. Acesta este un câmp obligatoriu.

Numele titularului
Numele titularului este completat automat de aplicație.

Strada și numărul titularului
Strada și numărul titularului sunt completate automat de aplicație.

Țara titularului
Țara titularului este completată automat de aplicație.

Codul poștal al titularului
Codul poștal al titularului este completat automat de aplicație.

Orașul titularului
Orașul titularului este completat automat de aplicație.

Observații generale
Introduceți aici orice observații generale legate de Cererea de creare a INF.

Caseta pentru articolul 86 alineatul (3)
Selectați caseta dacă articolul se aplică în cazul Cererii INF.

Tipul autorizației
În cazul în care Numărul autorizației importat este valid în sistemul extern CDMS, utilizatorul poate
selecta din meniul derulant, în funcție de decizie și de cod (care este o parte din numărul autorizației)
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regimul special corespunzător.
În cazul în care Numărul autorizației nu este valid în sistemul extern CDMS, utilizatorul va putea selecta
din nou Procedura specială din meniul derulant, dar în acest caz toate cele patru opțiuni vor fi disponibile
pentru ca selecția să fie efectuată dintre acestea: PA IM/EX, PA EX/IM, PP IM/EX și PP EX/IM. (a se
vedea captura de ecran de mai jos).

Data transmiterii
Făcând clic pe intrarea „Data transmiterii”, utilizatorul poate să introducă data transmiterii Cererii INF.
Utilizatorul poate să tasteze data sau poate să o selecteze din datele de calendar care sunt afișate
imediat ce utilizatorul face clic pe intrare. Acest câmp este obligatoriu.

Identificarea reprezentantului (EORI)
Dacă există o valoare în SIR, acest câmp este completat automat cu valoarea corespunzătoare, care
depinde de valoarea introdusă de utilizator în câmpul destinat „Numărului autorizației”.

Numele reprezentantului
Acest câmp este completat automat cu valoarea corespunzătoare, care depinde de valoarea introdusă de
utilizator în câmpul destinat „Numărului autorizației”. Acesta este un câmp obligatoriu.

Strada și numărul reprezentantului
Dacă există o valoare, atunci acest câmp este completat automat cu valoarea corespunzătoare, care
depinde de valoarea introdusă de utilizator în câmpul destinat „Numărului autorizației”.

Țara reprezentantului
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Dacă există o valoare, atunci acest câmp este completat automat cu valoarea corespunzătoare, care
depinde de valoarea introdusă de utilizator în câmpul destinat „Numărului autorizației”.

Codul poștal al reprezentantului
Dacă există o valoare, atunci acest câmp este completat automat cu valoarea corespunzătoare, care
depinde de valoarea introdusă de utilizator în câmpul destinat „Numărului autorizației”.

Orașul reprezentantului
Dacă există o valoare, atunci acest câmp este completat automat cu valoarea corespunzătoare, care
depinde de valoarea introdusă de utilizator în câmpul destinat „Numărului autorizației”.

Indicație pentru Exportul anticipat
În cazul în care caseta este completată automat de aplicație, câmpul corespunzător „Termenului” va fi, de
asemenea, vizibil și va putea fi editat de utilizator. În cazul în care caseta nu este completată automat,
aceasta rămâne necompletată și nu poate fi modificată. Câmpul este vizibil și aplicabil numai în cazul în
care Tipul autorizației este PA EX/IM.

Butonul Cantități de mărfuri
Dacă faceți clic pe buton, aplicația deschide o fereastră pop-up, care oferă într-un format de raport toate
cantitățile disponibile de mărfuri care pot fi utilizate în cerere.

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/produse pentru a fi acceptat de sistem.

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

Butonul Adăugare mărfuri
Faceți clic pe buton pentru a crea o marfă INF. Înainte de a adăuga marfa INF, utilizatorul trebuie să
introducă un Număr de autorizație valid (în caz contrar, este afișat un mesaj de eroare).
Fereastra modală Mărfuri INF este descrisă în secțiunea: Adăugare Articol de marfă care face obiectul
INF

Transmitere
Făcând clic pe butonul „Transmitere”, transmiteți formularul Cererii INF și finalizați această acțiune.

Descărcare ca model
Dacă faceți clic pe butonul „Descărcare ca model”, se generează un fișier .xml, care este descărcat
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automat în navigatorul utilizatorului.
Acest fișier .xml conține toate datele introduse de utilizator în acest formular până la momentul respectiv;
prim urmare, aceste date pot fi stocate în computerul utilizatorului pentru utilizare ulterioară.
Pentru a stoca datele în aplicația INF STP, faceți clic pe butonul „Salvare ca proiect”.

Salvare ca proiect
Dacă faceți clic pe butonul „Salvare ca proiect”, se stochează toate datele introduse de utilizator până la
momentul respectiv. Datele sunt stocate în aplicația INF STP și sunt asociate fiecărui cont de utilizator.
Pentru a stoca date pe computerul utilizatorului, faceți clic pe butonul „Descărcare ca model”.

Încărcare model de fișier
Făcând clic pe butonul „Încărcarea modelului de fișier”, utilizatorul poate completa formularul de Cerere
INF cu datele pe care acesta le-a stocat pe computerul său la un moment anterior. Datele stocate
anterior au fost generate apăsând pe butonul „Descărcare ca model” la un moment dat în trecut.

Butonul Adăugare produse
Faceți clic pe buton pentru a adăuga un produs INF. Înainte de a adăuga produsul INF, utilizatorul trebuie
să introducă un Număr de autorizație valid (în caz contrar, este afișat un mesaj de eroare). Fereastra
modală produsul INF este descrisă în secțiunea: Adăugare produs prelucrat care face obiectul INF.

9

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

2.1. Adăugare Articole de mărfuri care fac obiectul INF
Făcând clic pe butonul Adăugare de pe pagina IU Introducere Cerere INF se afișează următoarea
fereastră unde utilizatorul poate introduce detaliile unei mărfi INF:

Mărfuri echivalente
Butonul de comutare care permite afișarea/ascunderea secțiunii „Mărfuri echivalente” din fereastră.

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

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

Caseta Antidumping
Bifați/debifați câmpul pentru a marca dacă Marfa echivalentă în cauză face obiectul unor măsuri
10
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antidumping. Caseta de selectare este afișată atunci când 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 introduce datele (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 introduce datele
(după a treia literă).

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

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

Informații privind aplicarea măsurilor de politică comercială
Furnizați Informații privind aplicarea măsurilor de politică comercială pe rândurile din câmpul de text.

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

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

Anulare
Faceți clic pe buton pentru a anula întreaga intrare.

Salvare
Faceți clic pe buton pentru a salva marfa INF introdusă. Marfa INF declarată va fi afișată în tabelul-grilă al
Cererii INF.
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2.2. Adăugare produs prelucrat care face obiectul INF
Dacă faceți clic pe butonul Adăugare de pe ecranul Introducere Cerere INF, apare următoarea fereastră
în care utilizatorul poate crea un produs INF:

Codul mărfurilor
Intrare pentru introducerea unei valori pentru 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 introduce datele (după a treia cifră).

Descrierea produselor prelucrate
Intrare pentru introducerea unui text pentru Descrierea mărfurilor. Acest câmp este obligatoriu, iar limba
implicită a acestuia este engleza, astfel cum este prevăzut de aplicație.

Cantitatea de produse prelucrate
Introduceți aici valoarea numerică pentru Cantitatea de produse prelucrate. (câmp obligatoriu).

Valoarea produselor prelucrate
Introduceți aici o valoare numerică pentru Valoarea mărfii. (câmp obligatoriu).

Informații privind aplicarea măsurilor de politică comercială
Introduceți aici informații referitoare la aplicarea măsurilor de politică comercială. Un câmp de text cu mai
multe rânduri, cu o limită de 512 caractere.
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Unitate de măsură
Făcând clic pe meniul derulant, apare o listă predefinită de valori din care utilizatorul trebuie să efectueze
selecția.

Moneda
Selectați din meniul derulant moneda pentru Valoarea mărfurilor. Valoarea implicită este EUR. (câmp
obligatoriu).

Anulare
Făcând clic pe acest buton, veți anula adăugarea oricăror date care au fost introduse în această fereastră
și nu au fost salvate.

Salvare
Făcând clic pe acest buton, veți salva toate datele care au fost introduse în această fereastră, iar acest
Produs prelucrat va fi inclus în cele din urmă în Cererea INF transmisă. Marfa INF nou creată va fi afișată
pe ecranul „Introducere Cerere INF” în secțiunea „Produse prelucrate INF”.
În cazul în care Tipul de autorizație al Cererii INF este PP EX/IM, pagina IU „Produse prelucrate care fac
obiectul INF” este diferită. Pagina IU poate fi consultată mai jos pentru acest caz:
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Aici, utilizatorul are la dispoziție câmpurile suplimentare „Statul membru de reimportare” din care să
efectueze selecția. Pagina IU este identică cu situațiile în care Tipul autorizației este PA IM/EX, PA EX/IM
și PP IM/EX, cu excepția adăugării acestui câmp specific.
Cu toate acestea, câmpurile care pot fi văzute în imaginea IU de mai sus sunt următoarele, în ordine:








Codul mărfurilor
Descrierea produselor prelucrate [Limba zonei de descriere]
Statul membru de reimport
Cantitatea de produse prelucrate
Unitate de măsură
Valoarea produselor prelucrate
Moneda

Utilizatorul are la dispoziție două butoane funcționale: 1) Anulare, pentru a anula întreaga intrare și 2)
Salvare, pentru a salva intrarea actuală.

2.3. 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 pe pagina Introducere Cerere INF.
După apăsarea butonului, aplicația deschide o fereastră pop-up care ilustrează, într-un format de
raportare, toate cantitățile rămase pe fiecare Cod de mărfuri pentru această Autorizație.
Fereastra pop-up se poate vedea mai jos:
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Codul mărfurilor
Codul NC astfel cum există în 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.

2.4. Încărcare multiplă de mărfuri
Atunci când intră pe pagina Introducere Cerere 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:
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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 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 în coloana „Unitate de
măsură”, dintr-o listă de valori disponibile.

Valoarea mărfurilor
Introduceți aici valoarea pentru fiecare Marfă declarată.

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.

2.5. Încărcare multiplă de produse
Atunci când intră pe pagina Introducere Cerere 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 ajută utilizatorul să efectueze o încărcare multiplă de Produse în
16
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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 unitatea din coloana „Unitate de
măsură”, dintr-o listă de valori disponibile.

Valoarea produselor prelucrate
Introduceți aici valoarea fiecărui Produs declarat și selectați moneda din 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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3. Furnizarea de informații pentru crearea INF
O Cerere INF respinsă poate duce la o „Sarcină” pentru utilizator, în scopul de a furniza informații
specifice în sprijinul cererii sale.

Limba formularului
Limba care este selectată pentru întregul formular de cerere.

Justificarea nefurnizării informațiilor INF
Răspundeți cu Da/Nu prin intermediul butonului-radio. Valoarea sa precizează dacă utilizatorul
intenționează să furnizeze sau nu informațiile solicitate. În cazul în care utilizatorul nu dorește să
furnizeze informațiile solicitate și, prin urmare, face clic pe valoarea „Nu” a butonului-radio, în dreapta
acestei intrări apar alte două intrări.
Ulterior, utilizatorul este obligat să ofere o justificare pentru nefurnizarea informațiilor și să selecteze limba
în care a fost redactat textul de justificare. A se vedea imaginea de mai jos:
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Captura de ecran de mai sus ilustrează următoarele câmpuri:
 „Doriți să furnizați informațiile (butonul-radio)”, în care utilizatorul trebuie să selecteze „Da” sau
„Nu”
 Textul de justificare, în care utilizatorul poate introduce mai multe linii de text
 Meniul derulant pentru limbă, pentru a selecta limba textului de justificare.

Grupul de date cu adresa titularului
Câmpurile sunt completate automat cu valorile corespunzătoare, care depind de valoarea introdusă de
utilizator în câmpul destinat „Numărul autorizației”.

Grupul de date cu adresa reprezentantului
Câmpurile sunt completate automat cu valoarea corespunzătoare, care depinde de valoarea introdusă de
utilizator în câmpul destinat „Numărul autorizației”.

Observații generale
Introduceți aici observațiile generale referitoare la furnizarea de informații.

Caseta pentru articolul 86 alineatul (3)
Selectați caseta pentru a calcula orice datorie vamală în baza articolului 86 alineatul (3).

Butonul Cantități de mărfuri
Faceți clic pe buton pentru a vizualiza o fereastră pop-up, care ilustrează într-un format de raport toate
Codurile mărfurilor, astfel cum derivă acestea din sistemul extern CDMS pentru această Autorizație,
precum și Cantitățile rămase de mărfuri, care pot fi declarate în cadrul Cererii INF.

Încărcare Fișier CSV pentru mărfuri
Dacă faceți clic pe buton, aplicația va deschide exploratorul de fișiere al stațiilor de lucru locale pentru a
permite alegerea fișierului CSV care trebuie încărcat în aplicație.

Descărcare Model pentru mărfuri
Faceți clic pe butonul de acțiune pentru a descărca modelul de fișier Excel de încărcare multiplă de
Mărfuri.

Adăugare (Mărfuri)
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Selectați butonul de acțiune pentru a adăuga un singur articol de Marfă în sarcină.

Editare
Făcând clic pe acest buton, fereastra pop-up Adăugare Mărfuri/Produse va fi afișată cu toate detaliile
pentru produsul/marfa INF specifică din același rând. Utilizatorul va putea edita oricare dintre aceste
detalii și le va putea salva din nou.

Ștergere
Făcând clic pe acest buton, intrarea Marfă INF din același rând va fi ștearsă din Cererea INF actuală.
După ce face clic, utilizatorul va vedea afișându-se o fereastră de confirmare, pentru a confirma printr-o
selecție intenția de ștergere a mărfii INF specifice.

Captura de ecran de mai sus indică următorul mesaj: „Sunteți sigur(ă) că doriți să continuați?” Aici,
utilizatorul are opțiunea de a selecta butonul de acțiune „Nu” sau „Da”.

Încărcare Fișier CSV pentru produse
Dacă faceți clic pe buton, aplicația va deschide exploratorul de fișiere al stațiilor de lucru locale pentru a
vă permite să alegeți fișierul CSV care trebuie încărcat în aplicație.

Descărcare Model pentru produse
Faceți clic pe butonul de acțiune pentru a descărca modelul de fișier Excel de încărcare multiplă de
Produse.

Adăugare (Produse)
Selectați butonul de acțiune pentru a adăuga un singur Produs în sarcina privind informațiile.

Transmitere
Selectați Transmitere pentru a finaliza sarcina de furnizare a informațiilor.

Descărcare ca model
Făcând clic pe butonul „Descărcare ca model” se generează un fișier .xml, care apoi se descarcă
automat în browserul utilizatorului.
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Fișier .xml în cauză conține toate datele introduse de utilizator în acest formular până la momentul
respectiv; în acest fel, datele pot fi stocate în computerul utilizatorului pentru o utilizare ulterioară. În
schimb, pentru a stoca datele în aplicația INF STP, trebuie să faceți clic pe butonul „Salvare ca proiect”.

Salvare ca proiect
Dacă faceți clic pe butonul „Salvare ca proiect”, se stochează toate datele introduse de utilizator până la
acel moment. Datele sunt stocate în aplicația INF STP și sunt asociate cu contul fiecărui utilizator. În
schimb, pentru a stoca date pe computerul utilizatorului, faceți clic pe butonul „Descărcare ca model”.
Imprimare PDF
Selectați butonul de acțiune pentru a imprima pagina actuală într-un format PDF.

Încărcare model de fișier
Făcând clic pe butonul „Încărcați Modelul de fișiere”, utilizatorul poate să completeze formularul de
Cerere INF cu datele pe care le-a stocat în computerul său la un moment anterior. Aceste date stocate
anterior au fost generate apăsând pe butonul „Descărcare ca model” la un moment dat în trecut.

Biroul vamal de supraveghere
Utilizatorul poate vizualiza în acest câmp Biroul vamal de supraveghere. Acesta este un câmp exclusiv
pentru citire.
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3.1. Adăugare Mărfuri care fac obiectul INF
Făcând clic pe butonul Adăugare INF Marfă sau pe butonul Editare INF Marfă din ecranul Furnizarea de
informații pentru crearea INF, este afișată următoarea fereastră în care utilizatorul poate
introduce/modifica detaliile unei mărfi INF:

Codul mărfurilor echivalente
Un câmp care este utilizat pentru introducerea Codului mărfurilor echivalente.
Câmpul este vizibil numai atunci când este bifată Indicația pentru Mărfuri echivalente și, în acest caz,
este obligatoriu.

Calitatea comercială și caracteristicile tehnice ale mărfurilor echivalente
Un câmp utilizat pentru introducerea unui text de descriere pentru Calitatea comercială și caracteristicile
tehnice. Câmpul este afișat numai atunci când este bifată Indicația pentru Mărfuri echivalente și, în acest
caz, este obligatoriu.

Indicație pentru Mărfuri echivalente
Butonul de comutare cu care se poate afișa/ascunde secțiunea „Mărfuri echivalente” din fereastră.

Identificarea mărfurilor
Făcând clic pe această intrare, apare o listă predefinită de valori din care utilizatorul trebuie să selecteze:
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Date antidumping
Aceasta este o intrare de tip adevărat/fals pe care utilizatorul o poate activa sau dezactiva făcând clic pe
aceasta.

Codul mărfurilor
Intrare destinată introducerii unei valori pentru 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 introduce datele (după prima cifră).

Descrierea mărfurilor
Intrare destinată introduceri unei valori textuale pentru Descrierea mărfurilor (câmp obligatoriu).

Cantitatea de mărfuri
Intrare destinată introducerii unei valori numerice pentru Cantitatea de mărfuri. (câmp obligatoriu).

Valoarea mărfurilor
Intrare destinată introducerii unei valori numerice pentru Valoarea mărfurilor, care este obligatorie. EUR
este valoarea implicită prevăzută de aplicație.

Unitate de măsură
Făcând clic pe această intrare, apare o listă predefinită de valori din care utilizatorul trebuie să efectueze
selecția.

Moneda
Un câmp numai pentru citire care afișează Moneda, iar valoarea sa implicită este EUR.

Informații privind aplicarea măsurilor de politică comercială
Introduceți aici orice informații suplimentare pentru Marfa specifică.
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3.2. Adăugare produs prelucrat care face obiectul INF
Făcând clic pe butonul Adăugare produs INF sau pe butonul Editare INF Produs de pe ecranul
Furnizarea de informații pentru crearea INF, apare următoarea fereastră în care utilizatorul poate
crea/modifica un produs INF:

Codul mărfurilor
Intrare destinată introducerii unei valori pentru 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 introduce datele (după prima cifră).

Descrierea produselor prelucrate
Intrare destinată introducerii unui text pentru Descrierea mărfurilor. Acest câmp este obligatoriu.

Cantitatea de produse prelucrate
Definiți aici valoarea numerică pentru Cantitatea de produse prelucrate. (câmp obligatoriu).

Valoarea produselor prelucrate
Definiți aici valoarea numerică pentru Valoarea mărfurilor. (câmp obligatoriu). Moneda implicită este EUR.

Informații privind aplicarea măsurilor de politică comercială
Introduceți aici orice informații suplimentare pentru Produsul specific.

Unitate de măsură
Făcând clic pe această intrare, apare o listă predefinită de valori din care utilizatorul trebuie să efectueze
selecția.
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Moneda
Un câmp numai pentru citire care afișează Moneda, valoarea sa implicită fiind EUR.

Anulare
Făcând clic pe acest buton, veți anula adăugarea oricăror date care au fost introduse în această fereastră
și nu au fost salvate.

Salvare
Dacă faceți clic pe acest buton, veți salva toate datele care au fost introduse în această fereastră, iar
acest Produs prelucrat va fi inclus în cele din urmă în transmiterea inițială. Produsul prelucrat INF nou
creat este afișat pe ecranul „Furnizarea de informații pentru crearea INF” în secțiunea „Mărfuri INF”.
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4. Furnizarea de informații pentru cererea INF
Furnizarea de informații pentru cererea INF este prezentată mai jos:

Limba formularului
Selectați limba datelor din formularul de sarcini.

Transmitere
Făcând clic pe acest buton, informațiile furnizate sunt transmise.

Salvare ca proiect
Făcând clic pe butonul „Salvare ca proiect”, se stochează toate datele introduse de utilizator până la acel
moment. Datele sunt stocate în aplicația INF STP și sunt asociate cu contul fiecărui utilizator.

Încărcare model de fișier
Făcând clic pe butonul „Încărcați Modelul de fișier”, utilizatorul poate să completeze formularul de Cerere
INF cu datele pe care le-a stocat în computerul său la un moment anterior. Datele stocate anterior au fost
generate făcând clic pe butonul „Descărcare fișier ca model” la un moment dat în trecut.
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Descărcare ca model
Dacă faceți clic pe butonul „Descărcare fișier ca model”, se generează un fișier .xml care apoi este
descărcat automat în browserul utilizatorului. Acest fișier .xml conține toate datele introduse de utilizator
în acest formular până la momentul respectiv; în acest mod, datele pot fi stocate pe computerul
utilizatorului pentru o utilizare ulterioară. În schimb, pentru a stoca datele în aplicația INF STP, trebuie
făcut clic pe butonul „Salvare ca proiect”.

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

Date INF
Aici sunt toate informațiile de bază, astfel cum au fost înregistrate în Cererea INF inițială. (câmpuri numai
pentru citire).

Identificarea titularului (EORI)
Aici sunt toate Informațiile (detaliile) privind titularul autorizației, într-un format accesibil numai pentru
citire.

Identificarea reprezentantului (EORI)
Aici sunt toate Informațiile (detaliile) privind reprezentantul, într-un format accesibil numai pentru citire.

Observații generale
Dacă au fost scrise observații generale în perioada Cererii de creare INF, acestea vor fi vizibile aici întrun format accesibil numai pentru citire.

Articole de mărfuri sau Produse prelucrate pentru care se solicită INF
Făcând clic pe această intrare, este afișată o listă derulantă, iar utilizatorul trebuie să selecteze una dintre
valorile afișate.

În funcție de valoarea selectată, tabelul de mai jos trece la afișarea intrărilor care corespund valorii
selectate de utilizator. De exemplu, dacă utilizatorul selectează valoarea „Mărfuri” atunci tabelul de mai
jos va afișa rânduri de „Mărfuri”.

Vizualizare Articole de mărfuri sau Produse prelucrate pentru care se solicită INF
Făcând clic pe pictograma „ochi”, este afișată o fereastră care prezintă detaliile rubricii specifice
„Marfă/Produs” din tabel. Exemplu de fereastră de vizualizare:
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Imaginea IU de mai sus conține următoarele câmpuri, în ordine:









Numărul de referință al declarației vamale (MRN)
Codul mărfurilor
Descrierea mărfurilor (limba, astfel cum este preluată de formularul de cerere)
Cantitatea de mărfuri
Valoarea mărfurilor
Unitate de măsură
Moneda
Informații pentru aplicarea măsurilor de politică comercială (limba, astfel cum este preluată de
formularul de cerere)

Adăugare Mărfuri în regim de PA
Făcând clic pe acest buton, apare o fereastră cu titlul „Adăugare Articole de mărfuri neunionale în regim
de PA”. Această fereastră poate fi utilizată pentru a furniza și a trimite informații pentru Cererea INF.
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4.1. Adăugare Mărfuri în regim de PA
Utilizatorul poate ajunge la tabul „Adăugare Articole de mărfuri neunionale în regim de PA” făcând clic pe
butonul „Adăugare” de pe ecranul „Furnizarea de informații pentru cererea INF”.

Numărul de referință al declarației vamale
În această intrare de date, utilizatorul poate introduce valoarea pentru MRN. Acest câmp este obligatoriu.

Codul mărfurilor
Intrare destinată introducerii unei valori pentru Codul mărfurilor (câmp obligatoriu).

Descrierea mărfurilor
Intrare pentru introducerea unei valori textuale pentru Descrierea mărfurilor (câmp obligatoriu).

Cantitatea de mărfuri
Intrare pentru introducerea unei valori numerice pentru Cantitatea de mărfuri. Acest câmp este
obligatoriu.

Valoarea mărfurilor
Intrare pentru introducerea unei valori numerice pentru Valoarea mărfurilor în EUR. Acest câmp este
obligatoriu.

Unitate de măsură
Făcând clic pe această intrare, apare o listă predefinită de valori din care utilizatorul trebuie să efectueze
selecția.

Moneda
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Selectați o monedă din lista valorilor furnizate. EUR este valoarea implicită prevăzută de aplicație.

Anulare
Făcând clic pe acest buton, veți anula adăugarea oricăror date care au fost introduse în această fereastră
și nu au fost salvate.

Salvare
Dacă faceți clic pe acest buton, veți salva toate datele care au fost introduse în această fereastră, iar
această Marfă va fi inclusă în cele din urmă în „Informațiile pentru transmiterea Cererii INF”. Marfa INF
nou creată va fi afișată pe ecranul Furnizarea de informații pentru cererea INF, în tabelul „Mărfuri
neunionale”:
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5. Cerere de informații INF
Făcând clic pe linkul de meniu „Cerere de furnizare a informațiilor INF” utilizatorul este redirecționat spre
următorul ecran. Utilizatorul poate apoi să furnizeze un număr INF valid și să solicite vizualizarea
Informațiilor INF relevante.

Introducerea numărului INF

Aceasta este o intrare de text utilizată pentru introducerea unui „Număr INF”. Acest câmp este obligatoriu.

Butonul Transmitere

Făcând clic pe acest buton, se transmite numărul INF care a fost introdus anterior în „Intrare Număr INF”.
 Dacă valoarea intrării numărului INF este validă, utilizatorul va fi redirecționat spre ecranul
Informații INF, unde poate vizualiza detaliile unei fișe INF specifice corespunzătoare respectivului
Număr INF specific.
 Dacă valoarea din Intrarea Numărului INF nu este validă, va fi afișată o eroare:
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5.1 Detalii privind informațiile INF - Date INF
Pe ecranul de mai jos, Utilizatorul poate vizualiza detaliile unei cereri de Informații INF pe care le-a
solicitat anterior prin transmiterea unui „Număr INF” corespunzător pe ecranul „Cerere de informații INF”.
Ecranul este compus din două subecrane care pot fi accesate făcând clic pe tabul fiecărui ecran. În
imaginea de mai jos se prezintă tabul „Date INF”.
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Închidere
Făcând clic pe acest buton, utilizatorul revine la ecranul „Cerere de informații INF”.

Imprimare PDF
Făcând clic pe acest buton, apare o fereastră de pregătire pentru ca utilizatorul să configureze modul în
care această pagină va fi imprimată pe hârtie.

Descărcare ca model
Făcând clic pe butonul „Descărcare ca model”, se generează un fișier .xml, care apoi este descărcat
automat în browserul utilizatorului. Fișierul .xml în cauză conține toate datele introduse de utilizator în
acest formular până la momentul respectiv; în acest mod, datele pot fi stocate în computerul utilizatorului
pentru o utilizare ulterioară.

Butonul Vizualizare mărfuri
Făcând clic pe pictograma „ochi”, este afișată o fereastră care prezintă detaliile privind rubrica respectivă
„Mărfuri” din tabel.
Exemplu de fereastră cu detalii despre Mărfuri:

Imaginea IU de mai sus conține următoarele câmpuri în ordine:
 Mărfuri echivalente
o Codul NC al Mărfurilor echivalente
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o Calitatea comercială și caracteristicile tehnice ale mărfurilor echivalente
o Identificarea Codului mărfurilor
o Suspendarea concesiilor
Codul NC Tip de mărfuri
Descrierea mărfurilor (limba textului de descriere)
Cantitatea de mărfuri
Măsurare
Valoarea mărfurilor
Moneda
Informații privind măsurile de politică comercială

Utilizatorul poate închide mesajul ferestrei pop-up prin selectarea butonului „OK” din partea dreapta jos a
ferestrei.

Butonul Vizualizare produse
Făcând clic pe pictograma „ochi”, este afișată o fereastră care prezintă detaliile privind rubrica „Produse”
respectivă din tabel.
Exemplu de fereastră cu detalii privind Produsele:

Imaginea IU de mai sus conține următoarele câmpuri în ordine:
 Codul NC al produselor prelucrate
 Descrierea produselor prelucrate
 Cantitatea de produse prelucrate
 Valoarea produselor prelucrate
 Măsurare
 În cazul în care ia naștere o datorie vamală, cuantumul taxelor la import se calculează în
conformitate cu articolul 86 alineatul (3) din Cod
 Informații privind măsurile de politică comercială
 Moneda
Utilizatorul poate închide mesajul ferestrei pop-up prin selectarea butonului „OK” din partea dreapta jos a
ferestrei.
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Date INF
Utilizatorul poate vizualiza aici toate informațiile de bază ale INF.

Identificarea titularului (EORI)
Utilizatorul poate vizualiza aici toate informațiile privind Titularul autorizației. De exemplu, Nume, Țară,
Oraș etc.

Identificarea reprezentantului (EORI)
Utilizatorul poate vizualiza aici toate informațiile privind Reprezentantul autorizației. De exemplu, Număr
EORI, Nume etc.

Observații generale
În cazul în care s-au furnizat observații legate de INF, acestea vor fi vizibile în această secțiune.

Indicație pentru articolul 86 alineatul (3)
În cazul în care INF face obiectul unei datorii vamale în temeiul articolului 86 alineatul (3), caseta
respectivă va fi vizibilă în această secțiune.

Indicație pentru Exportul anticipat
În cazul unei INF cu Tipul de autorizație PA EX/IM, următoarea casetă de selectare va fi marcată, iar
solicitantul va fi definit un termen.

Mărfuri incluse în INF
În această secțiune vor fi vizibile toate Mărfurile care sunt declarate în cadrul INF.

Produse prelucrate incluse în INF
În această secțiune vor fi vizibile toate Produsele care sunt declarate în cadrul INF.

Articole de mărfuri neunionale plasate în regim de PA
În această secțiune vor fi vizibile toate Mărfurile neunionale care sunt declarate în cadrul INF.

Produse prelucrate care fac obiectul exportului anticipat
În această secțiune vor fi vizibile toate Produsele care fac obiectul exportului anticipat care sunt declarate
în cadrul INF.
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Articole de mărfuri care pot fi plasate în regim de PA
În această secțiune vor fi vizibile toate Mărfurile care au fost plasate în regim de PA.

5.2. Detalii privind informațiile INF - Date privind statutul
Pe acest ecran, utilizatorul poate vizualiza detaliile unei cereri de Informații INF pe care le-a solicitat
anterior prin trimiterea unui „Număr INF” corespunzător pe ecranul „Cerere de informații INF”. Ecranul
este compus din două subecrane, care sunt accesate făcând clic pe tabul fiecărui ecran.
În imaginea de mai jos se prezintă tabul „Date INF”.
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Închidere
Făcând clic pe acest buton, utilizatorul revine la ecranul „Cerere de informații INF”.

Imprimare PDF
Făcând clic pe acest buton, apare o fereastră de pregătire pentru ca utilizatorul să configureze modul în
care această pagină va fi imprimată pe hârtie.

Descărcare ca model
Făcând clic pe butonul „Descărcare ca model”, se generează un fișier .xml care apoi este descărcat
automat în browserul utilizatorului. Fișierul .xml în cauză conține toate datele introduse de utilizator în
acest formular până la momentul respectiv; în acest mod, datele pot fi stocate pe computerul utilizatorului
pentru o utilizare ulterioară.
Sfârșitul documentului
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