Proceduri simplificate pentru importatorii
de mărfuri de origine animală –
Cum vă poate ajuta Sistemul TRACES
TRACES este sistemul UE care înglobează toate
cerințele sanitare privind comerțul intracomunitar și
importul de produse de origine animală. Scopul său este
simplificarea procedurilor birocratice pentru comercianții
de produse de origine animală. TRACES generează
documentele necesare și trimite copiile acestora
către autoritățile competente (Postul de Inspecție la
Frontieră), economisind timpul și efortul comercianților/
importatorilor
Simplificare prin utilizarea TRACES
Importurile de produse de origine
animală în România necesită depunerea
documentației sanitare relevante la
autoritățile sanitar-veterinare competente
pentru a obține liberul de vamă.
Comercianții trebuie să dețină un depozit
autorizat/ înregistrat de autoritatea
sanitară competentă locală în punctul de
destinație a produsului.
Companiile care comercializează astfel de
bunuri din afara UE și care sunt înregistrate
în sistemul TRACES pot notifica Postul de
Inspecție la Frontieră (PIF) în mod simplificat,
completând documentația aferentă prin
intermediul sistemului TRACES.

Dacă importați produse de origine animală
din afara UE, dumneavoastră trebuie să
notificați PIF privind sosirea mărfurilor
(cu 24 de ore înainte de sosirea fizică a
transportului). Acest lucru poate fi efectuat
prin completarea Părții I a documentului
oficial de intrare, utilizând sistemul online
TRACES.
Depunerea Părții I a documentului oficial
de intrare include informații privind
transportul, comercianții, tipul încărcăturii,
destinația, tipul de produse, codul
nomenclator al mărfurilor dumneavoastră,
certificatul sanitar al produselor etc.

Cum vă putem ajuta?
În scopul economisirii timpului și
eforturilor dumneavoastră in vederea
respectării obligațiilor sanitarveterinare referitoare la importurile
efectuate, echipa noastră vă poate
oferi următoarele tipuri de asistență:
•• Înregistrarea companiei în sistemul
TRACES;
•• Completarea și depunerea în numele
dumneavoastră a notificărilor de
import către Postul de Inspecție
la Frontieră, înainte de sosirea
transportului, prin lansarea Părții I a
documentului de intrare oficială.
În cazul în care aveți întrebări,
nu ezitați să ne contactați.
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