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Studii de caz 
Manager de transport 

 
E. Gestiunea comercială și financiară a întreprinderii 

 
1.Care este preţul minim/km pe care trebuie să-l solicitaţi pentru efectuarea unei 
curse dus – întors, dacă luați în calcul costurile din enunț, distanţa dintre localităţile 
între care se efectuează cursa este de 650 km, viteza medie de deplasare este de 50 
km/oră şi transportul trebuie să se realizeze cu un de profit de 21% ? 
Transportul se realizeaza cu urmatoarele costuri: 
– cost motorina = 1,05 E/litru 
– consum carburant = 25l/100km 
– cost ulei, service, anvelope = 0,15 E/km 
– salariu conducator auto = 2 E/ora de conducere 
– costuri fixe alocate pentru o cursa dus – intors = 47 E 

 
Calculam necunoscutele: 
– cantitatea de motorina: (650 km x 2) x 25 l/100 km = 325 litri 
– timpul de conducere: (650 kmx 2) : 50 km/h = 26 ore 
Calculam costurile: 
– motorina: 325 litri x 1,05 E/litru = 341,25 E 
– ulei, service: 1300 km x 0,15 E/km = 195 E 
– salariu: 26 ore x 2 E/ora conducere = 52 E 
– costuri fixe dus-intors = 47 E 
Total costuri: 341,25 + 195 + 52 + 47 = 635,25 E 
 
La total costuri se adauga profitul de 21%: 635,25 x 21% = 133,40 E 
Total general: 635,25 + 133,40 = 768,65 E 
Se calculeaza pretul /km: 768.65 E : 1300 km = 0,59 E/km 
Preţul minim/km: 1km = 0,59 E/km 
 

2. O întreprindere trebuie să îndeplinească şi cerinţa privind capacitatea financiară 

în vederea accesului la ocupația de operator de transport rutier. Menţionaţi toate 
documente în baza cărora operatorul de transport poate demonstra îndeplinirea 
cerinţei privind capacitatea financiară şi calculaţi nivelul financiar care ar asigura 
îndeplinirea acestei cerinţe, dacă efectuaţi transporturi rutiere cu parcul auto din 
enunţ? 

Ordin 980/2011 art 14 

 

ART. 14 
    (1) Se consideră îndeplinită cerinţa privind capacitatea financiară, dacă 
întreprinderea demonstrează, pe baza conturilor anuale certificate de un 
auditor sau de o persoană acreditată în mod corespunzător, conform 
prevederilor legale, că dispune în fiecare an de capital şi rezerve în valoare 
totală de cel puţin 9000 EUR pentru un singur vehicul utilizat şi de 5000 
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EUR pentru fiecare vehicul suplimentar utilizat. 
    (2) În situaţia în care întreprinderea nu dovedeşte deţinerea capitalului şi 
rezervelor financiare prevăzute la alin. (1), aceasta poate demonstra 
îndeplinirea capacităţii financiare printr-un certificat, cum ar fi o garanţie 
bancară sau asigurare prevăzută la art. 7 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 
1071/2009, eliberat de una sau mai multe bănci sau de alte instituţii 
financiare, inclusiv societăţi de asigurare. 
 

3. Ce reprezintă bilanţul contabil al unei societăţi? 

Bilantul reprezinta un document contabil de sinteza in care sunt prezentate 
elemente de activ si pasiv 

Activele arată ce deține firma, iar pasivele arată sursele de finanțare a 
activelor (datorii si capital propriu). 

Bilantul contabil reflecta scriptic o sinteza in expresie baneasca a patrimoniului unei societati.  

Ecuatia bilantiera fundamentala Activ = Pasiv 

Relatia arata ca utilizarile sau resursele economice reprezentate de active sunt egale cu datoriile si 

capitalurile proprii care reprezinta resursele atrase sau drepturile asupra activelor companiei.  

Activul este definit prin prisma structurii de bunuri economice sau mijloace, iar Pasivul prin aceea 

de surse de finanţare. 

 

4. În conformitate cu prevederile referitoare la condițiile de livrare a mărfurilor 
(INCOTERMS 2010) în situația în care expeditorul menționează pe scrisoarea de 
transport CMR, condiția de livrare DDP (Delivered Duty Paid) în ce moment își 
îndeplinește vânzătorul obligația de livrare a mărfurilor și cine răspunde de riscurile 
de pierdere sau de deteriorare a mărfii, precum și orice alte cheltuieli suplimentare 
cauzate de evenimente care au avut loc după ce marfa a fost predată operatorului 
de transport rutier ? 

 
- în momentul în care marfa a fost pusă la dispoziția cumpărătorului , la locul 
convenit din țara importatoare; 
- vânzătorul suportă toate cheltuielile și riscurile legate de aducerea mărfii în acest loc 
inclusiv a taxelor vamale, a altor taxe și speze oficiale care se plătesc la import, precum și 
a costurilor și riscurilor de îndeplinire a formalităților vamale. 

 DDP - Delivered Duty Paid - Franco destinație vămuit - vanzatorul plateste 
toate taxele si riscurile care intervin, ducand marfa la destinatie(maxim de 
obligații care-i revin vânzătorului).  

 

5. În conformitate cu prevederile referitoare la condițiile de livrare a mărfurilor 
(INCOTERMS 2010) în situația în care expeditorul menționează pe scrisoarea de 
transport CMR, condiția de livrare EXW (EX WORS) în ce moment își îndeplinește 
vânzătorul obligația de livrare a mărfurilor și cine răspunde de riscurile de pierdere 
sau de deteriorare a mărfii la încărcarea în vehiculul de transport, inclusiv plata 
transportului și costul asigurării, precum și orice alte cheltuieli suplimentare 
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cauzate de evenimente care au avut loc după ce marfa a fost predată operatorului 
de transport rutier ? 

Produsul, riscurile inclusiv plata transportului și costul asigurării se transferă 
cumpărătorului de la domiciliul (poarta fabricii) vânzătorului. 

 EXW - Ex Works - Franco fabrică (Presupune obligații minime pentru 
vânzător care trebuie să pună marfa la dispoziția cumpărătorului la sediul 
său fără a răspunde de încarcarea mărfii în mijlocul de transport al 
cumpărătorului. Cumpărătorul suportă toate riscurile pe care le comportă 
preluarea mărfii și transportarea acestora la destinație)  

 

6. Sistemele de tranzit al mărfurilor care se pot folosi în cadrul Uniuni Vamale 
Europene sunt în mod obligatoriu acoperite de o garanție. Pentru un răspuns corect 
precizați două tipuri de garanții și menționați ce trebuie să acopere aceasta ? 

CONVENŢIA PRIVIND REGIMUL DE TRANZIT COMUN 

Apendice 
 
 - garanția individuală (izolată – pentru o singura cursa)– acoperă valoarea totală a 
datoriei vamale care poate apărea calculată pe baza celor mai mari tarife aplicabile 
mărfurilor de același tip în Statul Membru de plecare; 
- garanția globală (pentru mai multe curse)– acoperă suma maximă a 
datoriilor și taxelor obligatorii într-o perioadă de cel puțin o săptămână. 
 
Articolul 9 
Obligaţia de garantare 
(1) Principalul obligat furnizează o garanţie pentru a asigura plata datoriei susceptibile de a se 
naşte cu privire la mărfurile în cauză. 
(2) Garanţia este: 
(a) fie o garanţie izolată, care acoperă o singură operaţiune de tranzit comun; 
(b) fie, prin măsura de simplificare în conformitate cu articolul 44, o garanţie globală, care acoperă 
mai multe operaţiuni. 
 
Articolul 16 
Constituirea garanţiei izolate 
(1) Garanţia izolată trebuie să acopere în totalitate suma datoriei care se poate naşte, calculată pe 
baza nivelului taxelor celor mai ridicate, inclusiv cele ale drepturilor de import, care ar fi aplicabile 
în ţara de plecare acestui gen de marfă, în cazul punerii în consum. Pentru acest calcul, mărfurile 
comunitare transportate ca aplicare a Convenţiei privind regimul de tranzit comun sunt considerate 
ca nişte mărfuri necomunitare. Cu toate acestea, nivelul taxelor care trebuie luat în considerare 
pentru calcularea garanţiei izolate nu poate fi inferior unui nivel minim, atunci când acel nivel este 
cuprins în coloana a cincea din anexa I. 
(2) Garanţia izolată prin depozit în numerar este valabilă în toate părţile contractante; ea este 
rambursată atunci când regimul este descărcat. 
(3) Garanţia izolată constituită printr-un garant poate consta în utilizarea titlurilor de 
garanţie izolată în sumă de 7 000 EUR, emise de garant în beneficiul persoanelor care 
înţeleg să acţioneze în calitate de principal obligat şi sunt valabile în toate părţile 
contractante. Responsabilitatea garantului este angajată până la concurenţa sumei de 7 000 EUR 
pe titlu. 
 
GARANŢIA GLOBALĂ ŞI DISPENSA DE GARANŢIE 
Articolul 52 
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Suma de referinţă 
(1) Principalul obligat utilizează garanţia globală sau dispensa de garanţie în limita 
sumei de referinţă. 
(2) Suma de referinţă corespunde sumei datoriei susceptibile de a se naşte pentru 
mărfurile plasate de către principalul obligat sub regimul de tranzit comun pe o perioadă 
de cel puţin o săptămână. 
Ea este stabilită de biroul de garanţie, în colaborare cu cel interesat: 
(a) pe baza datelor referitoare la mărfurile transportate anterior şia unei estimări 
a volumului operaţiunilor de tranzit comun care se vor efectua, care rezultă în 
special din documentaţia comercialăşi contabilă a celui interesat; 
(b) ţinând cont de taxele cele mai ridicate, inclusiv cele pentru drepturi de import, 
care ar fi aplicabile în ţara biroului de garanţie pentru acest gen de marfă, în 
cazul punerii în consum. Pentru acest calcul, mărfurile comunitare transportate 
ca aplicare a Convenţiei privind regimul de tranzit comun sunt considerate ca 
nişte mărfuri necomunitare. 
Un calcul precis al sumei datorate pentru taxe vamale şi pentru alte taxe, la care 
principalul obligat se angajează pentru fiecare operaţiune de tranzit, se efectuează 
atunci când sunt disponibile datele necesare. În caz contrar, atunci când sunt avute în 
vedere alte mărfuri decât cele menţionate în anexa I, suma se estimează să ajungă la 
cifra de 7 000 EUR, cu condiţia ca celelalte informaţii cunoscute de autorităţile 
competente să nu conducă la stabilirea altor sume. 
(3) Biroul de garanţie face o examinare a sumei de referinţă, în special în funcţie de 
cererea principalului obligat, şi, după caz, reajustează această sumă. 

 

7. Operatorul de transport are obligația de a pune la dispoziția conducătorului auto, 
pentru vehiculele cu care efectuează transportului rutier de persoane contra cost, 
asigurarea pentru persoanele transportate și bagajele acestora pentru riscuri de 
accidente care cad în sarcina operatorului de transport. Ce riscuri acoperă această 
asigurare și precizați în ce formă (original sau copie) trebuie ca aceasta să se află la 
bordul vehiculului care efectuează transportul ? 

RISCURI ASIGURATE  
- Cazurile de invaliditate permanentă (totală sau partială) a călătorilor ce se aflau ìn 
vehiculul asigurat, ca urmare a unui accident rutier ìn care a fost implicat acesta: 

- Cazurile de deces al călătorilor ce se aflau în vehiculul asigurat, ca urmare a unui 
accident rutier în care a fost implicat acesta; 
- Cazurile de deteriorare şi distrugere a bagajelor călătorilor ce se aflau în vehiculul 
asigurat, ca urmare a unui accident rutier în care a fost implicat acesta. 
Documentul se afla in copie la bordul vehiculului. 
 

8. Efectuați un transport contra cost de persoane prin servicii ocazionale între 
București și Chișinău. Calculaţi costul transportului București - Chișinău (dus) 
pentru fiecare persoană transportată, dacă se cunosc următoarele condiţii de 
transport: autocarul are o capacitate de transport de 30 de persoane, distanța 
București – Chișinău este de 525 km, viteza medie de deplasare este de 50 km/oră 
de conducere, cost motorină = 1,04 Euro/l; cost ulei,service = 0,14Euro/km; salariul 
conducătorului auto = 4Euro/oră de conducere; taxe = 39,30 Euro pe sens; profitul 
estimat = 25%; consumul de combustibil = 20L/l00km. 

Calculam necunoscutele: 
– cantitatea de motorina: 525 km x 20 l/100 km = 105 litri 
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– timpul de conducere: 525 km : 50 km/h = 10,5 ore 
Calculam costurile 
– motorina: 105 litri x 1,04 E/litru = 109,2 E 
– ulei, service: 525 km x 0,14 E/km = 73,5 E 
– salariu: 10,5 ore x 4 E/ora conducere = 42 E 
– taxe sau costuri fixe pe sens = 39,30 E 
Total costuri: 109,2 + 73,5 + 42 + 39,30 = 264 E 
 
La total costuri se adauga profitul de 25%: 264 x 25% = 66 E 
Total general: 264 + 66 = 330 E 
Se calculeaza pretul dus/persoana: 330 E : 30 persoane = 11 E/persoana 
Preţul pe persoana dus = 11 E 
Daca autobuzul se intoarce gol, rezulta un tarif / persoana de 22 Euro 
 

9. Condiţia de capacitate financiară are rolul de a arăta că în momentul actual, cu 
toate rezultatele înregistrate de societate în urma desfăşurării activităţii (inclusiv 
rezultatul reportat şi rezultatul exerciţiului financiar), societatea dispune de resurse 
financiare pentru a îşi desfăşura activitatea în condiţii de continuitate, şi nu există 
riscul de a intra în insolvabilitate. Ce elemente din Bilanţ sunt incluse la calculul 
capacităţii financiare ? (Se vor enumera cel puţin cinci elemente pentru un răspuns 
corect). 

- capital propriu 
- prime de capital 
- rezerve 
- rezerve din reevaluare 
- rezultatul reportat 
- rezultatul exercițiului financiar 
 

10. Prețul de cost sau costul de producție reprezintă totalitatea cheltuielilor, pe care 
agenții economici le efectuează pentru producerea și vânzarea de bunuri materiale 
sau prestarea de servicii. Ce reprezintă cheltuielile de exploatare în cadrul prețului 
de cost și ce elemente pot fi cuprinse în acestea? (Pentru un răspuns corect 
precizați minim cinci elemente)?  

 
- prețul este alcătuit din costurile ocazionate de efectuarea unui transport la 
care se adaugă profitul de realizat; 
- elementele de cost sunt următoarele: 
 - costul carburantului; 
 - cost ulei (lubrifiant); 
 - întreținere (service); 
 - anvelope; 
 - salariul conducătorului auto; 
 - taxe de drum. 
 

11. Ce elemente obligatorii trebuie să conțină o cambie, știind că acest titlu de credit 
este un înscris sub semnătură privată? 
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Regulament BNR privind plăţile 

TITLUL 3 Cambia şi biletul la ordin 
CAPITOLUL I  Secţiunea 1 Pct 10 

 

Pct. 10. - In textul cambiei se pot face si alte mentiuni decat cele obligatorii care sa 
stipuleze clauze facultative, raspunzand unor necesitati specifice din partea comerciala si 
financiara. 
Mentiunile facultative fac obiectul intelegerii dintre persoanele care isi pun semnatura pe 
titlu (denumiti semnatari). 
 

In temeiul art. 1 din Legea nr. 58/1934 asupra cambiei si biletului la ordin: 
Cambia cuprinde: 
1. denumirea de cambie trecuta in insusi textul titlului si exprimata in limba 
intrebuintata pentru redactarea acestui titlu; 
2. ordinul neconditionat de a plati o suma determinata; 
3. numele acordat aceluia care trebuie sa plateasca (tras); 
4. aratarea scadentei; 
5. aratarea locului unde plata trebuie facuta; 
6. numele acelui caruia sau la ordinul caruia plata trebuie facuta; 
7. aratarea datei si locului emiterii; 
8. semnatura celui care emite cambia (tragator). 
 
12. În conformitate cu prevederile referitoare la condițiile de livrare a mărfurilor 
(INCOTERMS 2010) în situația în care expeditorul menționează pe scrisoarea de 
transport CMR, condiția de livrare CPT (Carriage Paid To) în ce moment riscurile de 
pierdere sau de deteriorare a mărfii, precum și orice alte cheltuieli suplimentare 
cauzate de evenimente care au avut loc după ce marfa a fost predată operatorului 
de transport rutier trec de la vânzător la cumpărător ? 

- în momentul în care marfa a fost predată carăușului; 
- în cazul în care pentru transportul mărfii se folosesc cărăuși succesivi, 
riscurile trec de la vânzător la cumpărător în momentul în care marfa a fost 
predată primului cărăuș.  
- termenul CPT implică obligația vânzătorului de vămuire a mărfii pentru 
export. Acest termen poate fi folosit pentru toate modurile de transport, 
inclusiv pentru transportul multimodal. 
 

Descriere: Vanzatorul plateste pentru transportul marfii la destinatia 
convenita. Riscurile de pierdere sau de deteriorare a marfii, precum si 
orice alte cheltuieli suplimentare cauzate de evenimente care au avut 
loc dupa ce marfa a fost predata carausului trec de la vanzator la 
cumparator in momentul in care marfa a fost predata carausului. In 
cazul in care pentru transportul marfii se folosesc carausi succesivi, 
riscurile trec de la vanzator la cumparator in momentul in care marfa a 
fost predata primului caraus. Termenul CPT implica obligatia 
vanzatorului de vamuire a marfii pentru export Acest termen poate fi 
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folosit pentru toate modurile de transport, inclusiv pentru transportul 
multimodal. 

 
 

13. Condiţia de capacitate financiară are rolul de a arăta că în momentul actual, cu 
toate rezultatele înregistrate de societate în urma desfăşurării activităţii (inclusiv 
rezultatul reportat şi rezultatul exerciţiului financiar), societatea dispune de resurse 
financiare pentru a îşi desfăşura activitatea în condiţii de continuitate, şi nu există 
riscul de a intra în insolvabilitate. Ce elemente din Bilanţ sunt incluse la calculul 
capacităţii financiare ? (Se vor enumera cel puţin cinci elemente pentru un răspuns 
corect). 

- capital propriu 
-prime de capital 
-rezerve 
-rezerve din reevaluare 
-rezultatul reportat 
-rezultatul exercițiului financiar 
 

14. În conformitate cu prevederile referitoare la condițiile de livrare a mărfurilor 
(INCOTERMS 2010) în situația în care expeditorul menționează pe scrisoarea de 
transport CMR, condiția de livrare CIP (Carriage and Insurance Paid) în ce moment 
riscurile de pierdere sau de deteriorare a mărfii, precum și orice alte cheltuieli 
suplimentare cauzate de evenimente care au avut loc după ce marfa a fost predată 
operatorului de transport rutier trec de la vânzător la cumpărător și ce obligație are 
suplimentar vânzătorul ? 

- Când vânzătorul  a livrat bunurile către transportator într-un loc convenit; 
Vanzatorul are aceleasi obligatii ca la termenul CPT dar suplimentar 
el trebuie sa efectueze si asigurarea pentru acoperirea riscului de 
pierdere sau deteriorare a marfii pe timpul transportului. 
Vanzatorul incheie contractul si plateste prima de asigurare. 
Cumparatorul trebuie sa ia nota ca in cazul CIP vanzatorul este obligat 
sa obtina prima de asigurarea pentru acoperire minima. Termenul CIP 
implica obligatia vanzatorului de vamuire a marfii pentru export Acest 
termen poate fi folosit pentru toate modurile de transport, inclusiv 
pentru transportul multimodal. 

 

15. Efectuați un transport contra cost de persoane prin servicii ocazionale între 

Bacău și Odessa(Ucraina). Calculaţi costul transportului Bacău - Odessa (dus-
întors) pentru fiecare persoană transportată, dacă se cunosc următoarele condiţii de 
transport: autocarul transportă de 30 de persoane, distanța dintre Bacău și Odessa 
este de 450 km, viteza medie de deplasare este de 50 km/oră de conducere, cost 
motorină = 1,05 Euro/l; cost ulei,service = 0,14Euro/km; salariul conducătorului auto 
= 4Euro/ora de conducere; taxe = 31,50 Euro pe sens; profitul 
estimat = 20%; consumul de combustibil = 20L/l00km. 

Calculam necunoscutele: 
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– cantitatea de motorina: (450 km x 2) x 20 l/100 km = 180 litri 
– timpul de conducere: (450 km x 2) : 50 km/h = 18 ore 
Calculam costurile: 
– motorina: 180 litri x 1,05 E/litru = 189 E 
– ulei, service: (450 km x 2) x 0,14 E/km = 126 E 
– salariu: 18 ore x 4 E/ora conducere = 72 E 
– taxe dus-intors = 31,50 x 2 = 63 E 
Total costuri: 189 + 126 + 72 + 63 = 450 E 
 
La total costuri se adauga profitul de 20%: 450 x 20% = 90 E 
Total general: 450 + 90 = 540 E 
Se calculeaza pretul dus-intors/persoana: 540 E : 30 persoane = 18 
E/persoana 
Preţul pe persoana dus-intors = 18 E 
 

16. Ce reprezintă contul de profit şi pierderi al unui operator de transport rutier ? 

Contul de profit și pierdere reflectă veniturile și cheltuielile societății pe o 
anumită perioadă, de obicei pe parcursul unui exercițiu financiar. 

În situația în care veniturile > cheltuielile = profit, 

În situația inversă, veniturile < cheltuielile = pierderi. 

 

17. Prețul de cost sau costul de producție reprezintă totalitatea cheltuielilor, pe care 
agenții economici le efectuează pentru producerea și vânzarea de bunuri materiale 
sau prestarea de servicii. Ce reprezintă cheltuielile financiare în cadrul prețului de 
cost și ce elemente pot fi cuprinse în acestea? (Pentru un răspuns corect precizați 
minim cinci elemente). 

Cheltuielile financiare se refera la acele cheltuieli suportate de o companie in 
legatura cu deciziile de finantare, de investire, expunerea la fluctuatiile cursului 
valutar sau provizioane.  
- Pierderi din creante legate de participatii 
- Cheltuieli privind titlurile de plasament cedate 
- Cheltuieli din diferente de curs valutar 
- Cheltuieli privind dobanzile 
- Cheltuieli privind sconturile acordate 
- Cheltuieli privind amortizarile si provizioanele 
- Alte cheltuieli financiare 
 

18. Ce transporturi de mărfuri sunt stabilite a se efectua în sistemul de tranzit 
comunitar intern al mărfurilor, conform procedurii T1 ? 

CONVENŢIA PRIVIND REGIMUL DE TRANZIT COMUN 

 
- sistemul de tranzit comun T1 se refera la mărfuri de proveniență din state 
non UE; 
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Articolul 1 

1. Prezenta convenţie stabileşte măsuri pentru transportul mărfurilor în tranzit între 
Comunitate şi ţările AELS, precum şi între ţările AELS, incluzând, după caz, mărfurile 
transbordate, reexpediate sau antrepozitate şi introduce în acest scop un regim de tranzit 
comun, indiferent de natura şi originea mărfurilor. 
 

Articolul 2 
1. Regimul de tranzit comun este descris în continuare ca procedura T1 sau procedura 
T2, după caz. 
2. Procedura T1 se poate aplica tuturor mărfurilor transportate conform dispoziţiilor 
art.1 paragraful (1). 
3. Procedura T2 nu se aplică mărfurilor transportate conform dispoziţiilor art.1 
paragraful (1): 
(a) în Comunitate: 
decât în cazul în care mărfurile sunt mărfuri comunitare. Prin “mărfuri comunitare”se înţelege 
mărfurile: 
- care au fost obţinute în totalitate pe teritoriul vamal al Comunităţii fără 
adăugare de mărfuri provenite din ţări terţe sau din teritorii care nu fac parte 
din teritoriul vamal al Comunităţii, 
- provenite din ţări sau din teritorii care nu fac parte din teritoriul vamal al 
Comunităţii şi care au fost puse în liberă circulaţie într-un stat membru, 
- obţinute pe teritoriul vamal al Comunităţii, fie din mărfuri vizate exclusiv la al doilea alineat, fie din 
mărfuri vizate la primul şi al doilea alineat. 
Totuşi, fără a afecta prevederile prezentei convenţii sau alte Acorduri încheiate de Comunitate, 
mărfurile care, cu toate că îndeplinesc condiţiile stabilite în unul din cele trei alineate precedente, 
sunt reintroduse în teritoriul vamal al Comunităţii, după ce au fost exportate în afara acestui 
teritoriu, nu sunt considerate mărfuri comunitare. 
(b) într-o ţară AELS: 
decât în cazul în care mărfurile au ajuns în acea ţară AELS în procedura T2 şi 
sunt reexpediate în condiţiile speciale prevăzute la art. 9. 
4. Dispoziţiile speciale prevăzute în prezenta convenţie şi referitoare la plasarea mărfurilor în 
procedura T2 se aplică şi la emiterea documentelor care stabilesc statutul comunitar al mărfurilor, 
iar mărfurile sub acoperirea unui asemenea document vor fi tratate la fel ca mărfurile transportate 
în procedura T2, fără a fi însă necesar ca documentul ce stabileşte statutul comunitar al mărfurilor 
să însoţească mărfurile2 

 

19. Ce transporturi de mărfuri sunt stabilite a se efectua în sistemul de tranzit 
comunitar intern al mărfurilor, conform procedurii T2 ? 

CONVENŢIA PRIVIND REGIMUL DE TRANZIT COMUN 

 
- sistemul de tranzit comunitar T2 se refera la mărfuri de proveniență din state 
UE și spațiul economic european; 
 
Articolul 1 
1. Prezenta convenţie stabileşte măsuri pentru transportul mărfurilor în tranzit între Comunitate şi 
ţările AELS, precum şi între ţările AELS, incluzând, după caz, mărfurile transbordate, reexpediate 
sau antrepozitate şi introduce în acest scop un regim de tranzit comun, indiferent de natura şi 
originea mărfurilor. 
 
Articolul 2 
1. Regimul de tranzit comun este descris în continuare ca procedura T1 sau procedura 
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T2, după caz. 
2. Procedura T1 se poate aplica tuturor mărfurilor transportate conform dispoziţiilor 
art.1 paragraful (1). 
3. Procedura T2 nu se aplică mărfurilor transportate conform dispoziţiilor art.1 
paragraful (1): 
(a) în Comunitate: 
decât în cazul în care mărfurile sunt mărfuri comunitare. Prin “mărfuri comunitare”se 
înţelege mărfurile: 
- care au fost obţinute în totalitate pe teritoriul vamal al Comunităţii fără 
adăugare de mărfuri provenite din ţări terţe sau din teritorii care nu fac parte 
din teritoriul vamal al Comunităţii, 
- provenite din ţări sau din teritorii care nu fac parte din teritoriul vamal al 
Comunităţii şi care au fost puse în liberă circulaţie într-un stat membru, 
- obţinute pe teritoriul vamal al Comunităţii, fie din mărfuri vizate exclusiv la al doilea 
alineat, fie din mărfuri vizate la primul şi al doilea alineat. 
Totuşi, fără a afecta prevederile prezentei convenţii sau alte Acorduri încheiate de Comunitate, 
mărfurile care, cu toate că îndeplinesc condiţiile stabilite în unul din cele trei alineate precedente, 
sunt reintroduse în teritoriul vamal al Comunităţii, după ce au fost exportate în afara acestui 
teritoriu, nu sunt considerate mărfuri comunitare. 
(b) într-o ţară AELS: 
decât în cazul în care mărfurile au ajuns în acea ţară AELS în procedura T2 şi 
sunt reexpediate în condiţiile speciale prevăzute la art. 9. 
4. Dispoziţiile speciale prevăzute în prezenta convenţie şi referitoare la plasarea mărfurilor în 
procedura T2 se aplică şi la emiterea documentelor care stabilesc statutul comunitar al mărfurilor, 
iar mărfurile sub acoperirea unui asemenea document vor fi tratate la fel ca mărfurile transportate 
în procedura T2, fără a fi însă necesar ca documentul ce stabileşte statutul comunitar al mărfurilor 
să însoţească mărfurile2 
 

Ce mentiuni esentiale obligatorii trebuie să conțină un bilet la ordin 

Regulament BNR privind plăţile 

TITLUL 3 Cambia şi biletul la ordin 
CAPITOLUL I  Secţiunea 1  

 

Pct. 497. - In textul biletului la ordin se pot face si alte mentiuni decat cele 
obligatorii care prin titlu respectiv sa stipuleze clauze facultative raspunzand 
unor necesitati specifice din practica comerciala si financiara. 
Mentiunile facultative fac obiectul intelegerii dintre persoanele care isi pun 
semnatura pe titlu (denumiti semnatari). 
 
In temeiul art. 104 din Legea nr. 58/1934 asupra cambiei si biletului la ordin: 
Biletul la ordin cuprinde: 
1) denumirea de bilet la ordin trecuta in insusi textul titlului si exprimata in 
limba intrebuintata pentru redactarea acestui titlu; 
2) promisiunea neconditionata de a plati o suma determinata; 
3) aratarea scadentei; 
4) aratarea locului unde plata trebuie facuta; 
5) numele aceluia caruia sau la ordinul caruia plata trebuie facuta; 
6) aratarea datei si a locului emiterii; 
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7) semnatura emitentului. 
 
 
 
 
 
 

Ce mentiuni esentiale obligatorii trebuie să conțină cecul 
Regulament BNR privind plăţile 

 
Art 93. Pe cec se pot face si alte mentiuni decat cele obligatorii, care sa 
stipuleze instrumentulrespectiv clauze facultative, raspunzand unor necesitati 
specifice raporturilor dintre cele trei persoane: tragator, tras si beneficiar. 
Mentiunile facultative fac obiectul intelegerii dintre aceste persoane. 
 
In temeiul art. 1 din Legea nr. 59/1934 asupra cecului: 
Cecul cuprinde: 
1. denumirea de cec trecuta in insusi textul titlului si exprimata in limba 
intrebuintata pentru 
redactarea acestui titlu; 
2. ordinul neconditionat de a plati o anumita suma de bani; 
3. numele celui care trebuie sa plateasca (tras) 
4. aratarea locului unde plata trebuie facuta; 
5. aratarea date si a locului emiterii; 
6. semnatura celui care emite cecul (tragatorul). 
 
CECUL este un instrument de plata care pune in legatura in procesul crearii sale trei persoane: 
tragatorul, trasul si beneficiarul. Instrumentul este creat de tragator care, in baza unui disponibil 
constituie in prealabil o societate bancara, da un ordin neconditionat acesteia, care se afla in 
pozitie de tras, sa plateasca la prezentare o suma determinata unei terte persoane sau insusi 
tragatorului emitent aflat in pozitie de beneficiar. Cecul trebuie sa indeplineasca conditiile 
de forma si de fond obligatorii descrise de prezentele norme-cadru. 
Cele trei persoane care sunt puse in legatura prin cec fac toate operatiunile legate de acest 
instrument in nume propriu: tragatorul emite cecul, posesorul legitim il incaseaza, iar trasul il 
plateste. 
Cecul este un instrument de plata, prin care tragatorul dispune de fondurile pe care le are o 
societate bancara trasul, aceasta obligandu-se sa-i faca serviciul de casa. In acest scop, 
societatea bancara elibereaza clientului sau, tragatorul, mai multe formulare necompletate, pe 
care acesta le va putea transforma in cecuri, in limitele dispozitiilor proprii. 

 
 
https://ro.wikipedia.org/wiki/INCOTERMS 

https://www.e-intrastat.ro/incoterms.php 

https://www.bnr.ro/apage.aspx?pid=404&actId=311880 pentru CEC 

https://www.bnr.ro/apage.aspx?pid=404&actId=311881 pentru Cambie si Bilet la ordin 
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