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În baza art.   26 alin. (1) pct. a), b) şi e) Lege privind controlul activitatii de comerţ exterior cu 
mărfuri şi servicii de importanţă strategica pentru securitatea Bosniei şi Herzegovina („Monitorul 
oficial BiH“, nr. 103/09) şi art. 61 alin. (2) Lege privind administraţia („Monitorul oficial BiH“, 
nr. 32/02 şi 102/09) Ministrul comerţului exterior şi relaţiilor economice a emis 

                                                        INSTRUCŢIUNE 

privind condiţiile şi procedura de eliberare a documentelor pentru derularea activitatii de 
comerţ exterior cu marfă şi servicii de importanţă strategică pentru securitatea Bosniei şi 

Herzegovina 

CAPITOLUL I.   PREVEDERI GENERALE 

Art.  1.  

(Obiectul instrucţiunii) 

Prezenta instrucţiune defineşte condiţiile, procedura de depunere a cererii, eliberare, retragere 
documente şi respingere a cererii de eliberare documente  pentru  derularea activitatii de comerţ 
exterior  cu mărfuri din listele controlate şi servicii conexe mărfurilor din listele controlate,  
precum şi ţinerea evidenţei privind documentele potrivit Legii privind controlul derulării activitatii 
de comerţ exterior cu mărfuri şi servicii de importanţă strategică pentru  securitatea Bosniei şi 
Herzegovina (în continuare: Lege). 

Art.  2.  

(Definiţii) 

Expresiile folosite în prezenta Instrucţiune au acelaşi înţeles ca şi expresiile folosite în Lege.   

Art.  3. 

(Documente pentru derularea activitatilor de comerţ exterior) 

(1) Pentru derularea activitatii  de comerţ exterior cu mărfuri din listele de control şi servicii 
conexe mărfurilor din listele de control  este necesar document eliberat la cererea unei persoane 
juridice sau fizice  de Ministerul comerţului exterior şi relaţiilor economice  (în continuare: 
Minister). 

(2) Documentele pe care le eliberează Ministerul potrivit Legii sunt: 

a)  licenţe de import, export şi  brokeraj de arme şi echipamente militare, precum şi 
serviciile conexe armelor şi echipamentelor militare;  

b)  licenţe de export şi brokeraj   de mărfuri cu dublă utilizare şi servicii conexe 
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mărfurilor cu dublă utilizare, apoi licenţe de export  de mărfuri cu destinatie specială; 

c)  certificat internaţional de import de import al mărfurilor cu dublă utilizare şi cu 
destinaţie special. 

(3) Licenţele de export de mărfuri cu dublă utilizare pot fi: individuale, generale şi globale.  

CAPITOLUL II.   LICENŢE DE IMPORT, EXPORT ŞI BROKERAJ DE ARME ŞI 
ECHIPAMENTE MILITARE ŞI SERVICII CONEXE ARMELOR ŞI 

ECHIPAMENTELOR MILITARE 

Art. 4. 

(Cerere de licenţă) 

(1) Pentru importul, exportul şi brokerajul de arme şi echipamente militare şi servicii conexe 
armelor şi echipamentelor militare este necesară licenţă eliberată de Minister, la cererea persoanei 
juridice, înscrisă în Registrul de comerţ exterior. 

(2) Licenţa se eliberează în baza cererii persoanei juridice la care trebuie ataşate următoarele 
documente:   

a) documente în care se menţionează originea mărfii;   

b) documente în care se menţionează calitatea sau caracteristicile tehnice ale mărfii 
(standarde, specificaţii tehnice ş.a., iar în cazul chimicelor, este necesar a indica 
IUPAC denumire chimică şi  număr CAS, dacă  îi este atribuit;    

c) contract sau copie legalizată a contractului încheiat cu importatorul, exportatorul sau 
intermediarul precum şi factura proforma;   

d) declaraţia utilizatorului final privind utilizarea finală a mărfii, care conţine date 
privind marfa, cantitatea, valoarea şi numărul de control din Lista comună de 
echipamente militare, precum şi codul tarifar din Tariful vamal BiH (în continuare: 
Tarif vamal),  certificat de către persoana responsabilă de la utilizatorul final  daca este 
vorba de import;   

e) document privind utilizatorul final, certificat de  instituţia de stat competenta din 
ţara utilizatorului final, dacă este vorba de export; 

f) documentul organului competent prin care se aprobă, respectiv se menţionează 
scopul  importului de marfă din Lista comună de echipamente militare, întrucât este 
vorba de import; şi   

g) dovada privind plata taxei administrative de 5.00 KM pentru cererea de licenţă şi  
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15.00 KM pentru eliberare licenţă.  

 

 

(3)  Cererea de eliberare a licenţei de import, export sau brokeraj  de arme şi echipamente militare 
sau servicii conexe armelor şi echipamentelor militare se depune cu 60 de zile înainte de 
activitatea intenţionată.    

(4) Solicitantul este dator să menţioneze numărul exact de control din Lista comună de 
echipamente militare, precum şi condul tarifar din Tariful vamal; 

(5) Întrucât există mai mulţi participanţi în derularea afacerii de comerţ exterior este necesar sa se 
înainteze documentaţie din care este evidenta ordinea succesiva a operaţiilor de comerţ exterior. 
Pentru intermediari în comerţ exterior  este necesar  sa se depuna documente din ţara de origine 
din care reiese clar că intermediarul este regular înregistrat şi că are declarata activitatea de 
intermediere.  

(6) Toate documentele care se predau ataşate cererii, trebuie să fie  într-una din limbile oficiale în 
Bosnia şi Herzegovina. Întrucât documentul este în limbă străină, documentul original trebuie să 
fie însoţit de traducere legalizată  efectuata de către translator autorizat pentru limba în care este 
scris documentul respectiv. 

(7) Întrucât la depunrea cererii lipseşte un document sau date de la alin.  (2), (4) şi (5) sau de la 
alin.  (6) din prezentul articol, Ministerul acorda un termen de  30  zile în care solicitantul este 
dator să completeze cererea.   

CAPITOLUL  III.   LICENŢE DE EXPORT DE MARFURI ŞI SERVICII   CU DUBLĂ 
UTILIZARE ŞI LICENŢE DE EXPORT DE MARFURI  ŞI SERVICII CU DESTINAŢIE 

SPECIALĂ 

Art. 5. 

 (Licenţe de export de  marfuri şi servicii cu dublă utilizare şi export de marfuri cu destinaţie 
specială) 

(1) Pentru derularea operaţiilor de export, import de marfuri şi servicii cu dublă utilizare este 
necesară licenţa eliberată de Minister, la cererea persoanei înscrisă în Registrul  de comerţ exterior. 

(2)  Pentru desfăţurarea activităţii de export de mărfuri cu destinaţie speciala este necesară licenţa 
eliberată de Minister, la cererea persoanei înscrisă în Registrul de comerţ exterior. 

 

 



4 
 

Art.  6. 

(Cerere de eliberare a licenţei individuale pentru export de mărfuri şi servicii cu dublă 
utilizare şi de export de  mărfuri cu destinaţie specială)  

(1) Licenţa individuala de export de mărfuri şi servicii cu dublă utilizare şi export de mărfuri cu 
destinaţie specială se eliberează în baza cererii persoanei juridice la care se ataşează următoarele 
documente:   

a)  documente în care se menţionează originea mărfii; 

b) documente în care se menţionează calitatea sau caracteristicile tehnice ale mărfii  
(standarde, specificaţii tehnice ş.a., iar în cazul produselor si substantelor chimice este 
necesar a indica denumirea chimică IUPAC şi  numărul CAS, dacă îi este atribuit); 

c)  documentul privind utilizatorul final,  certificat de organul competent din ţara 
utilizatorului final ;   

d) copie legalizată a contractului  încheiat cu importatorul sau brokerul şi factura 
proformă; 

e) dovada privind plata taxei administrative  de 5.00 KM  pentru  cerere de licenta şi  
15.00 KM pentru eliberare licenţă. 

(2) Cerere de eliberare a licenţei  de  export de marfuri şi servicii cu dublă utilizare sau servicii de 
brokeraj conexe mărfurilor cu dublă utilizare şi export de mărfuri cu destinaţie specială  se 
inainteaza în termen de 60 zile înainte de activitatea intenţionată. 

(3) Solicitantul este dator să menţioneze numărul exact de control din Lista mărfurilor şi 
tehnologiilor cu dublă utilizare sau Lista mărfurilor cu destinaţie specială, precum şi codul tarifar 
aferent din Tariful vamalin. 

(4) Întrucât există mai mulţi participanţi în derularea afacerii de comerţ exterior  este necesar a 
înainta documentaţie din care este evidenta ordinea succesiva a operaţiilor de comerţ exterior. 
Pentru intermediari în export este necesar a înainta documente din ţara de origine a intermediarului 
din care se poate vedea clar  că intermediarul este regular înregistrat şi că are declarată activitatea 
de intermediere; 

(5) Toate documentele care trebuie ataşate cererii trebuie să fie într-o limbă de uz oficial în  
Bosnia şi Herzegovina. Întrucât documentul este în limbă străină,  documentul original trebuie să 
fie însoţit de traducere legalizată efectuată de către un translator autorizat pentru limba în care este 
scris documentul respectiv.  

(6) Întrucât datele din cerere sunt incomplete sau inexacte sau la cerere nu sunt ataşate 
documentele  sau datele  prevăzute la alin. (1), (3) şi (4) sau la alin.  (5) din prezentul articol, 
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Ministerul acorda un termen de 30 zile în care solicitantul este dator să  completeze cererea. 

Art. 7. 

(Licenţe generale pentru export de mărfuri şi servicii cu dublă utilizare) 

 

(1) Persoanele juridce care folosesc licenţe generale pentru export de mărfuri şi servicii cu dublă 
utilizare într-una sau mai multe  ţări specifcate,  trebuie să  aiba  management al calităţii  ISO 
9001, instituit şi certificat. 

(2) Procedura privind depunerea cerererilor pentru eliberarea licenţelor generale  este similar cu  
procedura cererilor pentru eliberarea  licenţelor individuale, cu menţiunea că la cerere trebuie 
ataşată şi declaraţia privind  intenţia de folosire a licenţei generale, semnată şi certificata  de 
persoana responsabilă.    

(3) Licenţa generală se publica în “Monitorul oficial BiH” şi este valabilă până nu este revocată 
sau modificată de Minister.  

(4) Persoana juridică care a obţinut licenţa generala trebuie să  înştiinţeze in scris Ministerul  cu 
privire la data exactă a începerii folosirii acesteia.   

(5) Ministerul  exercită supravegherea  folosirii licenţei generale, ceea ce subînţelege vizite 
temporare la spaţiile utilizatorului licenţei generale, precum şi controlul ţinerii  evidenţei.   

(6) Utilizatorul licenţei generale are obligatia de raportare trimestrială către Minister privind 
folosirea acesteia.  

(7) Licenţa generala este valabilă pentru exportul de marfă din Lista  mărfurilor cu dublă utilizare, 
care se utilizează în  scopuri militare sau de securitate.  

Art.  8. 

(Licenţe globale pentru export de marfă şi servicii cu dublă utilizare ) 

(1) Persoanele juridice care doresc să folosească licenţe globale pentru export de mărfuri şi servicii 
cu dublă utilizare într-una sau mai multe ţări specificate, trebuie să aibă instituit şi certificat  
sistemul de management al calităţii ISO 9001.  

(2) Pentru ca exportatorul să poată formula cerere pentru eliberarea licenţei globale trebuie să aibă 
cel puţin 15 licenţe de export eliberate în anul precedent.  

(3) Procedura privind depunerea cererii de eliberare a licenţei globale este similară cu  cea  
prevazuta pentru cereriea de eliberare a licenţei individuale, cu menţiunea ca la cerere  trebuie 
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ataşată  şi declaraţia privind intenţia folosirii licenţei globale, semnată şi  certificată de persoana 
responsabilă.  

(4) La cerere de eliberare a licenţei globale se ataşează documentul privind utilizatorul final,  
avizat de organul guvernamental competent  din ţara utilizatorului final pentru toţi utilizatorii 
finali din cererea de licenţă.    

(5) Licenţa globală nu se poate folosi pentru  exportul de mărfuri cu dublă utilizare  întrucât 
utilizarea finală este în scopuri militare sau de securitate. 

CAPITOLUL IV.  ALTE DOCUMENTE ELIBERATE DE MINISTER 

Art.  9.  

                                              (Certificat internaţional de import) 

(1) Pentru importul de mărfuri cu dublă utilizare şi cu destinaţie speciala este necesar certificatul 
internaţional de import  care se eliberează la cererea persoanei juridice sau fizice înscrise în 
Registrul de comerţ exterior,  de Minister.  

(2) Ministerul poate elibera certificat internaţional de import la cererea importatorului sau 
utilizatorului final al armelor şi echipamentului militar, întrucât exportatorul solicită trimiterea 
certificatului internaţional de import ca document privind utilizatorul finalin.     

Art.  10. 

                   (Cerere de eliberare a certificatului internaţional de import) 

(1) Certificatul internaţional de import se eliberează în baza cererii persoanei juridice şi fizice, la 
care se ataşează următoarele documente:   

a) documente în care se menţionează originea mărfii; 

b) documente în care se menţionează calitatea sau carasteristicile tehnice ale mărfii 
(standarde, specificaţii tehnice  ş.a.,  iar în cazul produselor si substantelor chimice 
este necesar a menţiona denumirea chimica IUPAC şi numarul CAS, dacă îi este 
atribuit); 

c) copie legalizată a contractului încheiat cu exportatorul şi factura proformă;  

d) declaraţia utilizatorului final privind utilizarea finală a mărfii, şi că marfa din cerere 
nu va fi folosită în scopuri de cercetare, producere, servicii, manipulare,  transport, 
detectare sau depozitare a armelor  nucleare, chimice şi biologice sau ca mijloace 
pentru transferul acestora,  certificata de persoana responsabilă la utilizatorul finalin.  
Declaraţia trebuie să conţină şi date privind marfa: specificarea mărfii, cantitatea, 
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valoarea, numărul de control din Lista de control şi codul tarifar aferent din Tariful 
vamalin.  

e) documentul organului competent prin care se aprobă, respectiv se menţionează 
scopul importului de marfă din cerere,  întrucât domeniul activităţii pretinde aceasta; 

f) dovada de plată a taxei administrative  de 5.00 KM pentru cerere şi 15.00 KM 
pentru eliberare certificatul internaţional de import.   

(2) Întrucât datele din cerere sunt incomplete sau inexacte sau la cerere nu sunt ataşate 
documentele sau datele prevaute la alin.  (1) din prezentul articol, Ministerul acordă un termen de 
30 zile în care solicitantul este dator să completeze cererea.  

Art.  11. 

(Certificat de utilizator final – End User Certificate) 

(1) Certificatul de utilizator final se eliberează la cererea importatorului sau utilizatorului final, la 
care se ataşează următoarele documente:   

a) declaraţia utilizatorului final privind utilizarea finală a mărfii, şi că marfa din cerere 
nu se va folosi în scopuri de cercetare, producere, servicii, manipulare, transport, 
detectare sau depozitare a armelor nucleare, chimice sau biologice sau ca mijloace 
pentru transferul acestora, certificata de persoana responsabilă la utilizatorul finalin.   
Declaraţia trebuie să conţină şi date privind marfa: denumire, cantitate, valoare, număr 
de control din lista de control şi codul tarifar aferent din Tariful vamal.   

b) documentul organului competent prin care se aprobă, respectiv menţionează 
utilizarea mărfii din cerere;  

c) factura proformă; 

d) dovada de plată taxă administrativă  de 5.00 KM pentru cerere şi  15.00 KM  pentru 
eliberare certificat de utilizator finalin.  

(2) Întrucât datele din cerere sunt incomplete sau inexacte sau la cerere nu sunt ataşate 
documentele sau datele prevăzute la alin.  (1) din prezentul articol, Ministerul acordă un termen de 
30 zile în care solicitantul  trebuie să completeze cererea.   
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CAPITOL V. OMPETENŢE ŞI ATRIBUŢII 

Art.  12. 

(Eliberarea licenţelor) 

(1) Ministerul eliberează licenţe pentru:  import, export şi brokeraj de arme şi echipamente militare 
şi servicii conexe armelor şi echipamentelor militare în termen de 60 zile de la data depunerii 
cererii complete cu toate documenteţe şi dovezile prevăzute la art. 4 din prezenta Instrucţiune în 
urma obţinerii avizului ministererelor competente sau  emite decizie privind respingerea cererii 
pentru eliberarea licenţei. 

(2) Ministerul eliberează licenţe pentru: export şi brokeraj de mărfuri cu dublă utilizare, servicii 
conexe mărfurilor cu dublă utilizare şi exportul de mărfuri cu destinaţie specială în termen de 60 
zile de la data depunerii cererii complete cu toate documentele şi dovezile prevăzute la art. 6 sau 7 
sau 8  din prezenta Instrucţiune după obţinerea  avizului de la ministerele competente sau emite 
decizie de respingere a cererii de eliberare a licenţei.  

(3) Întrucât vreunul din organele administraţiei competente pentru acordarea avizului  pentru 
eliberarea licenţei nu a comunicat avizul, Ministerul convoacă reuniunea reprezentanţilor 
organelor de administratie competente pentru examinarea cazului discutabil privind eliberarea 
licenţei. 

(4) Ministerul eliberează licenţa pentru import, export sau servicii de brokeraj în termen de 90 zile 
întrucât în procedura pentru eliberarea licenţei sunt necesare verificări suplimentare  sau dacă 
cazul trebuie examinat la reuniunea din alineatul precedent.  

(5) Daca este necesar, Ministerul poate să convoace reuuiunea cu reprezentanţii organelor de 
administraţie competente în legătură cu procedura de eliberare licenţe.   

(6) Ministerul emite decizie privind respingerea cererii de eliberare a licenţei,  întrucât  solicitantul 
în termenul  acordat de 30 zile nu a completat cererea. 

Art.  13. 

(Eliberarea certificatului internaţional de import) 

(1) Ministerul eliberează certificat internaţional de import pentru importul de mărfuri cu dublă 
utilizare si destinaţie speciala în termen de  30 zile de la data depunerii cererii complete cu toate şi 
dovezile prevăzute la art. 10 din prezenta Instrucţiune după obţinerea avizului de la organele de 
administraţie competente sau  emite decizie privind respingerea cererii de eliberare a certificatului 
internaţional de import.  

(2) Întrucât unele din organele de administraţie competente pentru acordarea avizului pentru 
eliberarea certificatului internaţional de import nu au comunicat avizul, Ministerul convoacă 
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reuniunea reprezentanţilor organelor de administraţie competente la care se va examina cazul 
discutabil privind eliberarea certificatului internaţional de import.  

(3) Ministerul eliberează certificatul internaţional de import în termen de 60 zile, întrucât în 
procedura de eliberare licenţă sunt necesare verificări suplimentare sau  examinarea  cazului la 
reuniunea menţionată la alin. (2) din prezentul articol.    

(4) Ministerul poate daca este necesar  sa stabileasca reuniunea cu reprezentanţii ministerelor 
competente  privind procedura  pentru eliberarea certificatului internaţional de import.  

(5) Ministerul emite decizie privind respingerea cererii  de eliberare a certificatului internaţional 
de import întrucât solicitantul în termenul acordat de 30 zile nu completează cererea.  

Art.  14. 

(Eliberarea certificatului de utilizator final) 

Ministerul eliberează certificat de utilizator final (End User Certificate) în termen de 30 zile de la 
înaintarea cererii completată cu  toate documentele şi dovezile prevăzute la art.  11 din prezenta 
Instrucţiune sau emite decizie privind respingerea cererii pentru eliberare certificat de utilizator 
finalin.    

Art.  15.  

                                                      (Registru de documente) 

(1) Registrul documentelor eliberate pentru  efectuarea operaţiilor de comerţ exterior cu marfă şi 
servicii din Lista de control (Registrul  de licenţe, Registrul de certificate internaţionale de import 
şi Registrul de certificate de utilizator final) ssunt tinute de Minister. 

(2) În Registrul documentelor eliberate se introduc următoarele date:  

a)  număr de ordine; 

b) denumirea persoanei juridice utilizator al documentului şi sediul;   

c) numărul de inscriere al persoanei in  Registrul de comerţ exterior;   

d) persoana responsabilă la persoana juridică; 

e) numărul şi data înaintării cererii de eliberare a  documentului;   

f) importator, exportator şi broker,  dacă există; 

g) utilizatorul final; 
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h) utilizare finală; 

i) cantitate, tip şi valoare marfă din document; 

j) numărul documentului, codul documentului, data eliberării şi termenul de 
valabilitate al documentului;  

k) realizarea documentului; 

l) menţiune. 

Art.  16. 

                                                    (Retragerea documentului) 

Întrucât Ministerul a emis decizie privind retragerea  documentului potrivit prevederilor Legii, 
utilizatorul documentului este dator să-l restituie Ministerului în termen de opt zile de la data 
primirii deciziei.   

Art.  17. 

                                              (Raport privind realizarea licenţei) 

La raportul privind realizarea licenţei, pe care utilizatorul îl inainteaza la Minister în termen de 15 zile de la 
data realizării, trebuie atasate: 

a) declaraţia persoanei responsabile la utilizatorul licenţei privind realizarea licenţei;   

b) adeverinţa utilizatorului final că marfa din licenţă a ajuns la destinaţia finală şi  

c) copia licenţei realizate. 

Art. 18. 

(Raport privind realizarea certificatului  internaţional de import) 

La raportul privind realizarea certificatului internaţional de import, pe care utilizatorul îl înaintează  
la  Minister  în termen de 15 zile de la realizare, trebuie atasate: 

a) declaraţia persoanei responsabile la utilizatorul certificatului internaţional de import  privind 
realizarea acestuia; 

b) copia certificatului internaţional de import.   
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Art.  19. (Anexe) 

Formularele cererii pentru eliberarea documentelor necesare pentru derularea  activităţii de comerţ 
exterior  cu mărfuri din listele de control, formulare cerere pentru eliberarea certificatului de 
utilizator final, formulare de licenţe şi certificat internaţional de import,  precum şi formular de 
certificat de utilizator final prezintă parte integrată a prezentei Instrucţiuni. 

CAPITOLUL  VI. PREVEDERI TRANZITORII ŞI FINALE 

Art.  20. (Abrogare) 

La data intrării prezentei Instrucţiuni în vigoare, se abrogă Instrucţiunea privind procedurile de 
import, export şi tranzit în circulaţia produselor şi tehnologiilor cu dublă utilizare şi Instrucţiunile 
privind reglementarea exportului, importului, tranzitului şi intermedierii în circulaţia  armelor şi 
echipamentului militar (“Monitorul oficial BiH” nr. 56/05) 

Art.  21. (Intrare în vigoare) 

Prezenta Instrucţiune intră în vigoare a opta zi de la data publicării în “Monitorul oficial BiH”. 

Nr. : 07-1-02-785 /10 

02.03. 2010 

Sarajevo 

MINISTRU 

Mladen Zirojević  

Publicată în „Monitorul oficial BiH“ nr.  19/10  din 15.03.2010 
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