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GHID 

privind transportul bunurilor cu risc fiscal ridicat de catre FedEx Express Romania 
Transportation SRL 

 

Acest ghid contine informatii cu privire la pasii care trebuie urmati in cazul transportului de 
Expedieri (Export, Domestic) continand bunuri cu risc fiscal ridicat de catre FedEx Express 
Romania Transportation SRL (denumita in continuare FedEx). 
 
1.Definitii: 
a)transport de bunuri cu risc fiscal ridicat = transportul rutier la nivel naţional al bunurilor 
stabilite ca fiind din categoria celor cu risc fiscal ridicat prin Ordinul nr. 802 din 19 aprilie 2022; 
b)organizatorul transportului = operatorul economic care încheie comanda de transport direct 
cu FedEx sau operatorul economic care preia comanda de la expeditor şi o transmite catre 
FedEx; 
c)data declarată pentru începerea transportului = data la care vehiculul de transport încărcat 
urmează să intre pe teritoriul României printr-un punct rutier de trecere a frontierei sau de la 
locul de import sau data la care vehiculul de transport încărcat urmează să fie pus în mişcare 
şi să circule între două locaţii situate pe teritoriul naţional sau între o locaţie situată pe 
teritoriul României şi un punct rutier de trecere a frontierei la ieşirea din România; 
d)cod UIT = codul unic generat de Sistemul RO e-Transport prin intermediul căruia se 
identifică bunurile aferente fiecărei relaţii comerciale care face obiectul transportului de 
bunuri cu risc fiscal ridicat; 
e)identificarea prin cod UIT - deţinerea codului UIT pe tot timpul transportului de către FedEx, 
în format fizic sau electronic, împreună cu documentul care însoţeşte transportul bunurilor cu 
risc fiscal ridicat; 
f) partida de bunuri - denumirea generică dată unui ansamblu indivizibil de bunuri, care are 
acelaşi loc de încărcare şi de descărcare, un singur utilizator dintre cei prevăzuţi la art. 8 alin. 
(1) din OUG 41/2022 şi un singur destinatar final şi este transportat cu un mijloc de transport 
ce poate fi schimbat pe parcursul deplasării de la locul de încărcare la locul de descărcare 
 
2.Identificarea bunurilor cu risc fiscal ridicat .  
Aceste produse sunt prevăzute în Ordinul nr. 802 din 19 aprilie 2022, respectiv: 

• Legume, plante, rădăcini şi tuberculi, alimentare, care se încadrează la codurile NC de 
la 0701 la 0714 inclusiv 

• Fructe comestibile; coji de citrice sau de pepeni, care se încadrează la codurile NC de 
la 0801 la 0814 inclusiv 

• Băuturi, lichide alcoolice şi oţet ), care se încadrează la codurile NC de la 2201 la 2208 
inclusiv 

• Sare; sulf; pământuri şi pietre; ipsos, var şi ciment, care se încadrează la codurile NC 
2505 şi 2517 
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• Îmbrăcăminte şi accesorii de îmbrăcăminte, tricotate sau croșetate, care se 
încadrează la codurile NC de la 6101 la 6117 inclusiv 

• Îmbrăcăminte şi accesorii de îmbrăcăminte, altele decât cele tricotate sau croşetate, 
care se încadrează la codurile NC de la 6201 la 6212 inclusiv şi la codurile NC de la 6214 
la 6217 inclusiv 

• Încălţăminte, ghete şi articole similare; părţi ale acestor articole, care se încadrează la 
codurile NC de la 6401 la 6405 inclusiv 

• Fontă, fier şi oţel, care se încadrează la codurile NC 7213 şi 7214 
 
3. Serviciu restricționat.  
3.1.Cu excepția circumstanțelor prevăzute în această Secțiune, FedEx nu efectuează servicii 
care implică bunuri cu risc fiscal ridicat. FedEx poate accepta bunuri cu risc fiscal ridicat, dar 
numai după ce FedEx și utilizatorul serviciilor FedEx au convenit asupra cerințelor specifice 
referitoare la bunurile cu risc fiscal ridicat.  

3.2.FedEx acceptă la colectare, sortare, transport și livrare anumite Expedieri continand 
bunuri cu risc fiscal ridicat cu o masă brută totală mai mare de 500 Kg sau o valoare totală mai 
mare de 10.000 lei, în condițiile prevăzute in legislatia română, însă având în vedere bunurile 
care fac obiectul Expedierii și cerintele legale aplicabile acestora, introducerea Expedierii în 
rețeaua FedEx se va face cu informarea și acceptul prealabile (în scris) ale FedEx. 

3.3.Prin încheierea oricărui tip de contract cu FedEx, care implică o Expediere continand 
bunuri cu risc fiscal ridicat care au o masă brută totală mai mare de 500 kg sau a căror valoare 
totală depășește 10.000 lei, utilizatorul serviciilor FedEx este de acord sa urmeze pasii descrisi 
in prezentul Ghid. În acest sens, utilizatorul serviciilor FedEx va citi prevederile prezentului 
Ghid și va da o declaratie că a luat la cunoștință de acestea si ca este de acord cu ele. După ce 
a făcut declarația mentionata anterior, FedEx va trimite utilizatorului serviciilor FedEx o 
confirmare a acceptarii la colectare, sortare, transport și livrare a Expedierilor continand 
bunuri cu risc fiscal ridicat cu o masă brută totală mai mare de 500 Kg sau o valoare totală mai 
mare de 10.000 lei printr-un mesaj electronic trimis la adresa de e-mail specificată de 
utilizatorul serviciilor FedEx. 
 
4. Reglementări privind bunurile cu risc fiscal ridicat.  
Toate Coletele care conțin bunuri cu risc fiscal ridicat trebuie să respecte toate legile și 
reglementările aplicabile. Expedierile de bunuri cu risc fiscal ridicat cu o masă brută totală mai 
mare de 500 Kg sau o valoare totală mai mare de 10.000 lei necesită aranjamente speciale de 
transport, iar Expeditorul trebuie să contacteze FedEx pentru a face aranjamente înainte de 
expediere.  
 
Utilizatorul serviciilor FedEx caruia ii revine obligaţia declarării în Sistemul RO e-Transport a 
transportului de bunuri cu risc fiscal ridicat solicită catre FedEx, prin transmiterea unui email 
la adresa ro_eTransport@fedex.com cel tarziu pana la ora 10:00 a zilei in care se va prelua 
expedierea de catre curierul FedEx (in cazul exporturilor si a expedierilor interne), numarul de 
inmatriculare al mijlocului de transport rutier cu o masa maxima autorizata de mininim 2,5 
tone in care urmeaza a se incarca partida de bunuri continand bunuri cu risc fiscal ridicat ale 
acestuia (cap tractor si remorca) si locul de încărcare, respectiv de descărcare din mijlocul de 

mailto:ro_eTransport@fedex.com
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transport rutier cu o masa maxima autorizata de mininim 2,5 tone care va prelua sau preda, 
după caz, bunurile transportate. Pentru obtinerea acestei informatii, utilizatorul serviciilor 
FedEx va transmite urmatoarele detalii catre FedEx: 
a)locul de colectare a bunurilor de la expeditor  
b) locul de descărcare a bunurilor la destinatar; 
c) data de incarcare a bunurilor; 
d) masa brută totală si valoare totală a bunurilor cu risc fiscal ridicat. 
e) serviciul care va fi contractat de utilizatorul serviciilor FedEx 

FedEx va comunica utilizatorului serviciilor FedEx, pe aceeasi adresa de email de la care 
a venit solicitarea si in aceeasi zi in care s-a primit solicitarea (pana in ora 14:00), numarul 
mijlocului de transport rutier cu o masa maxima autorizata de mininim 2,5 tone in 
care urmeaza a se incarca bunurile cu risc fiscal ridicat ale acestuia in vederea obtinerii 
codului UIT. 

 
 
5. Pregătirea Expedierii.  
5.1.Expeditorii cu statut de client aprobat conform art 3.3. sunt responsabili de identificarea, 
marcarea, etichetarea și completarea documentației pentru Expedierile de bunuri cu risc 
fiscal ridicat, în conformitate cu legislatia romana aplicabila. Expeditorul este, de asemenea, 
responsabil pentru asigurarea faptului că Destinatarul respectă toate legile și reglementările 
aplicabile referitoare la transportul bunurilor cu risc fiscal ridicat. Fiecare Expediere trebuie să 
fie însoțită de documentația adecvată a bunurilor cu risc fiscal ridicat (de exemplu,cod UIT), 
atunci când este necesar. Expeditorul trebuie să furnizeze toate informațiile solicitate și să 
completeze toate căsuțele referitoare la bunurile cu risc fiscal ridicat din Documentul de 
expediere. Expeditorii care utilizează sisteme electronice pentru a expedia bunuri cu risc fiscal 
ridicat trebuie să indice, după caz, în sistemul electronic, faptul că Expedierea lor conține 
bunuri cu risc fiscal ridicat cu o masă brută totală mai mare de 500 Kg sau o valoare totală mai 
mare de 10.000 lei. 

 
5.2.Utilizatorul serviciilor FedEx este obligat să pună la dispoziţia FedEx codul UIT aferent 
bunurilor cu risc fiscal ridicat transportate  prin inscrierea obligatorie a acestuia de catre 
utilizatorul serviciilor FedEx pe documentul de transport, lizibil şi fără ştersături sau adăugări. 
Codul UIT se va mentiona la rubrica:   
 

A) pentru AWB TNT: 
-la sectiunea „Customer Reference” (in cazul awb-ului electronic) 
-la sectiunea 3 „Referinta client” (in cazul awb-ului tiparit) 
 

B) pentru AWB FedEx: 
-la sectiunea „REF” (Customer Reference) (in cazul awb-ului electronic) 
-la sectiunea 1 la „Internal Billing Reference” (in cazul awb-ului tiparit) 
 
 
In cazul in care utilizatorul serviciilor FedEx nu pune la dispozitia FedEx codul UIT aferent 
bunurilor cu risc fiscal ridicat conform prevederilor de la art. 5.2., FedEx, la discreția sa 
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exclusivă, le poate returna Expeditorului sau le poate transporta la destinatie fara nicio 
raspundere din partea FedEx.  
Daca pe parcursul transportului vehiculul de transport rutier se modifica, FedEx va informa 
utilizatorul serviciilor FedEx despre acest lucru prin furnizarea numarului noului vehicul de 
transport rutier,  utilizatorul serviciilor FedEx avand obligaţia să actualizeze, în perioada de 
valabilitate a codului UIT, informaţiile privind identificarea vehiculului de transport rutier 
înainte de repunerea în mişcare a acestuia. 
 
6.Raspunderea FedEx si a Utilizatorului serviciilor FedEx 
6.1.Utilizatorul serviciilor FedEx garantează că datele furnizate catre FedEx , inclusiv codul UIT 
sunt adevărate. FedEx nu va fi răspunzătoare dacă, din cauza incorectitudinii datelor furnizate 
sau lipsei codului UIT, transportul Expedierii nu poate fi realizat în totalitate sau parțial din 
acest motiv. Utilizatorul serviciilor FedEx va despăgubi FedEx pentru orice prejudiciu si va 
exonera FedEx de orice pretenții împotriva sa dacă oricare dintre detaliile furnizate pentru 
prestarea serviciului de catre FedEx este fals, inexact sau incomplet și dacă încalcă oricare 
dintre prevederile prezentului Ghid sau dacă FedEx suferă daune sub orice formă din cauza 
comportamentului utilizatorului serviciilor FedEx. 
6.2.FedEx nu este răspunzătoare dacă numărul de înmatriculare al vehiculul de 
transport rutier înregistrat în platforma RO e-Transport aparținând lotului la un 
moment dat nu corespunde cu numărul de înmatriculare al vehiculul de transport rutier 
care transportă efectiv bunurile cu risc fiscal ridicat și, din acest motiv, utilizatorul 
serviciilor FedEx sau un alt terț suferă un prejudiciu legal. Dacă, din acest motiv, o terță 
parte pretinde daune-interese sau depune alte pretenții împotriva FedEx, utilizatorul 
serviciilor FedEx va scuti FedEx de astfel de pretenții și va fi pe deplin răspunzător 
pentru aceste pretenții în locul FedEx sau, dacă nu este posibil să facă acest lucru, va 
rambursa catre FedEx orice costuri sau pierderi suferite de FedEx ca urmare a acestui 
lucru. 
 
7.Dispoziții finale 
7.1. Prevederile prezentului Ghid reprezintă întregul acord între părți și prevalează asupra 
oricăror altor termene sau condiții, orale sau scrise. Prezentul Ghid nu poate fi anulat decât 
printr-un acord expres în scris între părți.  
7.2. Prelucrarea datelor cu caracter personal legate de înregistrare și de orice Contract de 
Servicii va fi reglementată de prevederile Politicii de confidențialitate a FedEx, care sunt 
disponibile la adresa https://www.tnt.com/express/ro_ro/site/privacy-policy.html si 
https://www.FedEx Express Romania Transportation SRL.com/ro-ro/privacy-policy.html.  
7.3. Prevederile prezentului Ghid sunt în vigoare începând cu 1 ianuarie 2023. 

https://www.tnt.com/express/ro_ro/site/privacy-policy.html
https://www.fedex.com/ro-ro/privacy-policy.html

