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C.N. Posta Romana S.A.
Sucursala Servicii Express
Departament Operatiuni Express
Birou Express International

Anexa 1

NORME TOTALE DE DISTRIBUIRE PENTRU TRIMITERILE EMS EXPEDIATE DIN ROMÂNIA

Tara Zona de distribuire Observaţii

AFRICA DE SUD Durban  5-7 zile          6-8 zile          24 48

ALBANIA

Tirana

3 48Zona II

Zona III

ALGERIA

Zona I   3-6 zile          

24 36
Zona II  4-6 zile          

Zona III   5-8 zile           

Zona IV  6-9 zile          

 ARABIA SAUDITA

3-5 zile 4-6 zile

2 48

Zona II 4-6 zile

Zona III 5-9 zile 6-10 zile

Zona IV 6-9 zile 7-10 zile

Zona V 7-10 zile 8-11 zile

Norma de 
distribuire 

pentru 
trimiterile EMS 
sosite in  BSI 

EMS expediate 
in Z+1

Norma de 
distribuire 

pentru 
trimiterile 

EMS sosite in  
BSI EMS 

expediate in 
Z+2

Termen de vămuire în 
ţara de destinaţie (ore)

Trimiteri 
scutite de 

taxe 
vamale

Trimiteri 
supuse 
taxelor 
vamale

Clienţilor li se recomandă să folosească 
întotdeauna, pe langă adresa fizică şi un 
număr de telefon mobil atunci când 
expediază trimiteri EMS. Prag maxim al 
valorii per trimitere pentru scutirea de la 
plata taxelor vamale: pers fizice/juridice: 
1500 ZAR

                         
                         
 3-4 zile           

 4-5 zile           
*4-6 zile

       4-5 zile       
    

  5-6 zile           
*5-7 zile

       5-6 zile         6-7 zile          
*7-8 zile

  4-6 zile          
*4-9 zile

Prag maxim al valorii per trimitere pentru 
scutirea de la plata taxelor vamale (pers 
fizice şi juridice): 1000 DZD

 5-8 zile          
*5-9 zile

 6-9 zile           
*6-10 zile

 7-10 zile           
*7-11 zile

Zona I (Jeddah Central 
Post)

 5-7 zile          
*5-9 zile
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ARGENTINA

 2-4 zile          3-5 zile         

Zona II  3-5 zile          4-6 zile          

Restul tarii  4-6 zile          5-7 zile          

AUSTRALIA

Zona I  4-6 zile           5-7 zile           

24

Zona II 5-7 zile            

Zona III 6-8 zile            

Zona IV 7-9 zile          

Zona V

Zona VI

AUSTRIA

Zona I

4 12

Zona II

BELARUS

Zona I   2-4 zile           3-5 zile          

12 24Zona II  3-5 zile           4-6 zile           

Zona III  3-5 zile        4-6 zile           

BELGIA Toata tara 24 48

Zona I  2-4 zile           
5 24

Zona II  3-5 zile            4-6 zile           

1000-1893 Buenos 
Aires

 6-8 zile         
*6-10 zile

   7-9 zile       
*7-11 zile

 8-10 zile         
*8-12 zile

10-12 zile          
  11-13 zile        

  

11-15 zile          
 14-16 zile         

 *14-18 zile

   2-4 zile     
**24-72 ore

    3-5 zile   
**24-72 ore Prag maxim al valorii per trimitere pentru 

scutirea de la plata taxelor vamale: pers 
fizice/juridice: 45/22 EUR   2-4 zile     

**24-72 ore
    3-5 zile   
**24-72 ore

Trimiterile ce conţin mărfuri supuse 
controlului vamal, pot fi ţinute la Vamă 
maximum 60 de zile calendaristice. 
Destinatarul este anunţat în scris de 
sosirea trimiterii. La cererea 
destinatarului, trimiterea poate fi retinută 
la Vamă maximum 6 luni. Prag maxim al 
valorii per trimitere pentru scutirea de la 
plata taxelor vamale pers fizice: 
53BYR/18,6 DST

 2-4 zile      
**24-72 ore

 3-5 zile      
**24-72 ore

Prag maxim al valorii per trimitere pentru 
scutirea de la plata taxelor vamale (pers 
fizice şi juridice): 22 EUR

BOSNIA 
HERZEGOVINA

 3-5 zile           
*3-6 zile
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BRAZILIA

Zona I 3-5 zile 4-6 zile

4 48

Zona II 5-7 zile 6-8 zile

Zona III 6-8 zile           

Zona IV 9-11 zile 10-12 zile

Zona V  11-13 zile         12-14 zile        

BULGARIA

Zona I

96

Zona II

CAMERUN Yaounde 4-7 zile 5-8 zile 11 11

CANADA

Zona I 3-5 zile           4-6 zile           

4 24

Zona II 4-6 zile        

Zona III 5-7 zile           

Zona IV  9-11 zile         

Zona V  11-13 zile        

REP. CEHA 36 24

Toata tara 3-6 zile 4-7 zile

CHILE

Zona I 3-5 zile 4-6 zile

Zona II 4-6 zile 5-7 zile

Restul tarii 6-7 zile 6-8 zile

7-9 zile           
*8-10 zile

 2-3 zile       
**24 ore

 3-4 zile       
**24 ore Prag maxim al valorii per trimitere pentru 

scutirea de la plata taxelor vamale (pers 
fizice şi juridice): 36,5 DST/12,18 DST 3-4 zile       

**48-72 ore
 4-5 zile       
**48-72 ore

Trimiterile comerciale cu valoare ridicată 
(peste $2500 CAD) sunt reţinute de Vamă 
până în momentul prezentării declaraţiei 
vamale. Vămuirea depinde de cât de 
repede importatorul/destinatarul prezintă 
documentele cerute. Prag maxim al valorii 
per trimitere pentru scutirea de la plata 
taxelor vamale ( pers fizice şi juridice): 20 
CAD

 5-7 zile         
*6-7 zile

6-8 zile           
*7-10 zile

10-12 zile          

 12-14 zile        
*13-14 zile

Praga                   100 
00–199 99

 1-3 zile      
**24-48 ore

 2-4 zile      
**24-48 ore Pentru ZONA I (Praha 100 00-199 99) 

norma de distribuire pentru trimiterile 
supuse controlului vamal se majorează cu 
24 de ore. Restul tarii            200 

00 – 799 99
 2-3 zile        

**48 ore
 3-4 zile       

**48 ore

REP. 
CENTRAFRICANA  

Prag maxim al valorii per trimitere pentru 
scutirea de la plata taxelor vamale (pers 
fizice şi juridice): 20000 CLP.
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CHINA

Zona I 4 zile          

12 24

Zona II 5 zile        

Zona III 6 zile        

Zona IV 8 zile        

Zona V  10 zile        

Zona VI  14 zile        

CIPRU

Zona I

1 2

Zona II

COASTA DE FILDES

Zona I 2-4 zile 3-5 zile

Zona II 4-6 zile

Zona III 6-7 zile

Zona IV 7-10 zile 8-11 zile

COLUMBIA

Bogota D.C. 3-5 zile          4-6 zile         

24 36
Zona II 5-7 zile         

Zona III 7-8 zile       

Zona IV 9-11 zile     10-12 zile         

REP. COREEA 

 3-5 zile           4-6 zile        

1 24

Zona II  4-6 zile        5-7 zile            

Zona III 5-7 zile            6-8 zile          

Zona IV   6-8 zile          

Zona V   7-9 zile          

   5 zile          
*5-7 zile

  6 zile           
*6-8 zile

   7 zile          
*7-9 zile

 9 zile            
*9-11 zile

 11 zile         
*11-13 zile

  15 zile        
*15-17 zile

 2-4 zile       
**24-48 ore

 3-5 zile       
**24-48 ore

 3-6 zile       
**48-96 ore

 3-7 zile       
**48-96 ore

  5-7 zile          
*6-7 zile

  6-8 zile          
*7-10 zile

6-8 zile          
*7-8 zile

7-9 zile           
*8-10 zile         

Seoul (100000- 
199999)

7-9 zile          
*7-10 zile

 8-10 zile          
*8-11 zile
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REP. COREEA 

Zona VI 10-12 zile       11-13 zile

1 24

 R.P.D. CONGO 

3-5 zile

2 48
Zona II 5-8 zile 6-8 zile

Zona III 7-10 zile 8-11 zile

Zona IV 13-16 zile 14-17 zile

CROATIA

Zona I 

2 6Zona II 

Zona III 

CUBA

Habana / CUHAVE 4-6 zile

1 2

Zona II 6-7 zile

Zona III 8-10 zile 9-11 zile

Zona IV 9-11 zile 10-12 zile

Zona V 10-12 zile 11-13 zile

Zona VI 11-13 zile

DANEMARCA

Zona I

48 408

Zona II 

 Orasul Kinshasa si 
suburbiile

 4-6 zile             
      

Pentru toate trimiterile tip marfă, clientul 
este informat telefonic sau prin aviz că 
trimiterea sa este disponibilă la oficiul 
vamal.

 2-4 zile       
**24-72 ore

 3-5 zile       
**24-72 ore

Pentru trimiterile supuse controlului 
vamal este emisă o notificare către 
destinatar, acesta trebuind să prezinte la 
Autoritatea Vamală declaraţia de import 
corespunzătoare, excepţie făcând 
trimiterile destinate persoanelor fizice  
care conţin CD-uri, discuri video, casete 
audio, DVD-uri, sau trimiteri cu valoare 
mică, pentru folosinţa personală, pentru 
care Autoritatea Vamală emite o 
declaraţie de import în termen de 1-6 ore. 
Prag maxim al valorii per trimitere pentru 
scutirea de la plata taxelor vamale (pers 
fizice şi juridice): 34,3/18,29 DST.

3-5 zile        
**48-96 ore

4-6 zile        
**48-96 ore

4-6 zile        
**72-96 ore

5-7 zile        
**72-120 ore

 5-7 zile          
*6-7 zile

Prag maxim al valorii per trimitere pentru 
scutirea de la plata taxelor vamale (pers 
fizice şi juridice): 30 DST.

 6-8 zile          
*8-10 zile

 12-14 zile      
*13-14 zile

 2-4 zile       
**24-72 ore

 3-5 zile       
**24-72 ore

Trimiterile supuse taxelor vamale: Pana la 
17 zile pentru distribuire, în funcţie de 
cum achită destinatarul taxele (în medie, 
mai puţin de o săptămână);  Trimiterile 
netaxabile: D+1 

 3-5 zile       
**48-96 ore

 4-6 zile       
**48-96 ore
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DJIBOUTI Intreaga tara 4-10 zile 5-11 zile 24 24

ECUADOR

Zona I
3-5 zile 4-6 zile

24Zona II 
4-6 zile 5-7 zile

Zona III 6-7 zile 6-8 zile

EGIPT

Zona I 3-5 zile 4-6 zile

24 120

Zona II 4-6 zile

Zona III 5-7 zile

Zona IV 6-8 zile

EL SALVADOR

Zona I 2-4 zile 3-5 zile

2 48Zona II 3-5 zile 4-6 zile

Zona III 4-6 zile 5-7 zile

ELVETIA 

Zurich  8000-8099  2-4 zile  3-5 zile 

0,3 1,5Restul tarii   3-5 zile  4-6 zile 

ELVETIA Geneva 1200-1209    2-4 zile  3-5 zile 

Dubai  3-5 zile

6 24

Zona II

Pentru Zona I: În Quito şi Guayaquil 
vamuirea  se realizează zilnic, de luni 
până vineri.

   5-7 zile
 *5-9 zile
 6-8 zile

 *6-10 zile
 7-9 zile

 *7-11 zile

Pentru trimiterile pasibile de taxe vamale, 
normele de distribuire se majorează cu 48 
ore. Prag maxim al valorii per trimitere 
pentru scutirea de la plata taxelor vamale 
(pers fizice şi juridice): 500/50 USD

Trimiterile scutite de taxe vamale sunt 
acele trimiteri ce conţin mărfuri cu o 
valoare mai mică de 62,00 Franci Elveţieni 
(pentru carţi: 200CHF) sau cadouri, 
eşantioane comerciale de la persoane 
fizice către persoane fizice care conţin 
mărfuri cu o valoare mai mică de 100,00 
Franci Elveţieni. Trimiterile supuse taxelor 
vamale sunt acele trimiteri ce conţin 
mărfuri cu o valoare mai mare de 62,00 
Franci Elveţieni (pentru carţi: peste 200 
CHF) sau trimiterile taxabile şi toate 
trimiterile care fac subiectul 
regulamentelor non-vamale (de exemplu 
farmaceuticele, armele, tutunul, alcoolul, 
anumite textile).

 EMIRATELE  
ARABE UNITE

                       
4-6 zile Trimiterile supuse taxelor vamale sunt 

acele trimiteri adresate oficiului poştal de 
unde destinatarul trebuie contactat prin 
telefon sau casuţă poştală. Trimiterile 
scutite de taxe vamale sunt acele trimiteri 
expediate în vederea distribuirii. Prag 
maxim al valorii per trimitere pentru 
scutirea de la plata taxelor vamale (pers 
fizice şi juridice): 1000 AED.

                       
4-6 zile

                       
5-6 zile
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Orase periferice
6 24

ESTONIA 1 24

Zona II

ETIOPIA

Zona I 2-4 zile 3-5 zile

24 360
Zona II 3-5 zile 4-6 zile

Zona III 4-6 zile 5-7 zile

Zona IV 5-7 zile 6-8 zile
FILIPINE Silang 7-10 zile 8-11 zile 8 72

FINLANDA 2 6

FRANTA

Zona I

4 6
Zona II

Zona III 

Zona IV

GABON

Libreville 3-5 zile 4-6 zile

2
Port-Gentil 4-6 zile 5-7 zile

Franceville Oyem 4-7 zile 5-8 zile

Zona IV 4-8 zile 5-9 zile

 EMIRATELE  
ARABE UNITE

Trimiterile supuse taxelor vamale sunt 
acele trimiteri adresate oficiului poştal de 
unde destinatarul trebuie contactat prin 
telefon sau casuţă poştală. Trimiterile 
scutite de taxe vamale sunt acele trimiteri 
expediate în vederea distribuirii. Prag 
maxim al valorii per trimitere pentru 
scutirea de la plata taxelor vamale (pers 
fizice şi juridice): 1000 AED.

                       
5-6 zile

 6-7 zile           
*6-9 zile

Zone 
indepartate&insulele

                        
7-9 zile

                        
8-10 zile

Intregul teritoriu cu 
exceptia micilor insule 

din zona 2

 3-5 zile       
**48-96 ore

 4-6 zile       
**48-96 ore

Daca documentatia este corectă şi clientul 
autorizează Poşta Estoniană să efectueze 
vămuirea, atunci procedura durează 
aproximativ o zi lucrătoare. Prag maxim 
al valorii per trimitere pentru scutirea de 
la plata taxelor vamale (pers fizice şi 
juridice): 22 EUR.

 5-7 zile       
**96-144 ore

 6-8 zile       
**96-144 ore

00000000-19999999   
23000000-83999999

 2-4 zile       
**24-72 ore

 3-5 zile       
**24-72 ore

22000000-22999999    
  84000000-99999999

 3-5 zile       
**48-96 ore

 4-6 zile       
**48-96 ore

 2-4 zile       
**24-72 ore

 3-5 zile       
**24-72 ore

Prag maxim al valorii per trimitere pentru 
scutirea de la plata taxelor vamale (pers 
fizice şi juridice): 22 DST.

 3-5 zile       
**48-96 ore

 4-6 zile       
**48-96 ore

 5-7 zile       
**96-144 ore

 6-8 zile       
**96-120 ore

 9-11 zile       
**192-240 ore

 10-13 zile       
**192-240 ore

Trimiterile fără taxe vamale sunt 
expediate imediat în vederea distribuirii.
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GEORGIA Batumi 3-7 zile 6-8 zile 24 48

GERMANIA Toata tara 4 12

GHANA

Zona I 3-5 zile 4-6 zile

24 48
Zona II 4-6 zile 6-7 zile

Zona III 6-7 zile 8-10 zile

Zona IV 8-10 zile 9-11 zile

GRECIA 24 48
Zona II 

Zona III 

GUINEEA

Zona I 6-8 zile 6-8 zile

24 72
Zona II

7-10 zile 8-11 zile

Zona III 8-11 zile 9-12 zile

Zona IV 10-12 zile 10-13 zile

 2-3 zile       
**24 ore

 3-4 zile       
**24-48 ore

   Distribuirea în insule poate suferi 
întârzieri din cauza conexiunilor cu 
feribotul. În cazul în care vămuirea 
necesită proceduri speciale, (ex. 
declaraţie veterinară sau fitosanitară) 
aceste costuri suplimentare vor fi 
suportate de către destinatar. În cazul în 
care destinatarul refuză să plătească 
costurile suplimentare, trimiterea va fi 
returată Operatorului desemnat de 
origine, costurile fiind acoperite de către 
expeditor.

Trimiterile marfă sunt supuse controlului 
vamal. Trimiterile document nu se supun 
controlului vamal. Prag maxim al valorii 
per trimitere pentru scutirea de la plata 
taxelor vamale (pers fizice şi juridice): 
8,19 DST.

Toate codurile pentru 
Atena (100 00-179 99) 
si Piraeus (181 00-188 

99)

2-4 zile       
**24-72 ore

3-5 zile       
**24-72 ore

Prag maxim al valorii per trimitere pentru 
scutirea de la plata taxelor vamale (pers 
fizice şi juridice): 22/45 DST.

3-5 zile       
**48-96 ore

4-6 zile       
**48-96 ore

3-5 zile       
**48-96 ore

4-6 zile       
**48-96 ore
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HONG KONG Toata tara 3-4 zile 3-5 zile

INDIA  

DELHI

1 2

3-5 zile           4-6 zile          

Zona II 4-6 zile          5-7 zile          

Zona III 5-7 zile          7-8 zile           

Zona IV 7-8 zile           8-10 zile           

INDIA  

MUMBAI

Zona I  4-5 zile        5-6 zile          

Zona II   5-6 zile  6-7 zile          

Zona III  6-7 zile  7-8 zile          

Zona IV         7-8 zile       

INDONEZIA

  5-6 zile        6-7 zile       

24 48

Zona II 

Zona III 

Zona IV        8-9 zile       

Zona V      10-11 zile            11-12 zile       

Zona VI      11-13 zile              12-14 zile         

Zona VII

IORDANIA

Amman 1-4 zile  2-4 zile          

2Zona II 2-5 zile  3-5 zile          

Zona III  3-6 zile           4-6 zile          

Codurile 110001-
110100

 8-9 zile          
*8-10 zile

Codurile 10000-14000, 
19000 IDJKTA

Prag maxim al valorii per trimitere pentru 
scutirea de la plata taxelor vamale (pers 
fizice şi juridice): 69,5 DST.

       6-7 zile       
   7-8 zile           

         

       7-8 zile       
  8-9 zile        
*8-10 zile  

  9-10 zile        
*9-11 zile  

     14-15 zile     
 

  14-16 zile        
*14-17 zile  
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IRLANDA Toata tara 1

ISRAEL

Zona I  2-4 zile         3-5 zile        

4Zona II         3-5 zile                 4-6 zile         

Restul tarii          4-6 zile                  5-6 zile         

ITALIA

Toata tara fara Zona II

6 24

Zona II 

JAPONIA

Zona I   3-4 zile          

24Zona II   3-5 zile          4-6 zile

Zona III 7-10 zile          

KENIA

Nairobi EMS  2-4 zile        3-5 zile       

Zona II  4-6 zile       

Zona III  6-7 zile        

3-5 zile       
**48-96 ore

4-6 zile       
**48-96 ore

Prag maxim al valorii per trimitere pentru 
scutirea de la plata taxelor vamale (pers 
fizice şi juridice): 22 DST.

Este foarte important ca numărul de 
telefon/numărul de mobil al 
destinatarului să fie trecut pe eticheta 
trimiterii supusă vămuirii. Informaţiile se 
vor scrie numai în limba engleză. Prag 
maxim al valorii per trimitere pentru 
scutirea de la plata taxelor vamale (pers 
fizice şi juridice): 50/1 DST.

3-5 zile       
**48-96 ore

4-6 zile       
**48-96 ore

Destinatarul este notificat telefonic dacă 
apare vreo problemă la vămuire. A doua 
încercare de distribuire la domiciliu este 
obligatorie. A treia este asigurată la 
cerere. Praguri de scutire taxe vamale: 22 
EUR pentru destinatari persoane juridice; 
45 EUR pentru destinatari persoane fizice; 
Este obligatoriu ca trimiterile să fie 
însoţite de o factură proformă sau 
comercială pentru toate trimiterile 
adresate persoanelor juridice cu o valoare 
de peste 22 EUR şi pentru trimiterile 
adresate persoanelor fizice cu o valoare 
de peste 1000 EUR.

4-6 zile       
**72-120 ore

5-7 zile       
**72-120 ore

 4-5 zile          
*4-6 zile

 8-11 zile           

Autoritatea vamală stabileşte ce trimiteri 
trebuie supuse controlului vamal. Un timp 
mai îndelungat de vămuire este necesar 
pentru trimiterile supuse controlului 
autorităţilor guvernamentale precum 
KEPHIS, autoritatea de control pentru 
droguri şi otrăvuri etc. Trimiterile vor fi 
examinate cu sau fără documentele 
corespunzătoare. Taxa de vămuire este 
2% din valoarea în vamă.

 5-7 zile          
*6-7 zile

 6-8 zile          
*8-10 zile
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KENIA

Zona IV 8-10 zile      9-11 zile

LETONIA Riga 3 5

LIBAN

  3-5 zile          

6 48

Toate celelalte orase 4-6 zile 5-7 zile

LIECHTENSTEIN Tot teritoriul

LITUANIA

Zona I

1 24

Zona II

LUXEMBURG Toata tara 24

MACEDONIA

Zona I  2-4 zile           3-5 zile          

1 48

Zona II  3-5 zile          4-6 zile

MADAGASCAR

5-7 zile 5-7 zile

01:20 01:30
Zona II 6-8 zile 6-8 zile

Zona III 7-10 zile 8-11 zile

Zona IV 8-11 zile 9-12 zile

MALDIVE (Ins.)

Male

8 24

Autoritatea vamală stabileşte ce trimiteri 
trebuie supuse controlului vamal. Un timp 
mai îndelungat de vămuire este necesar 
pentru trimiterile supuse controlului 
autorităţilor guvernamentale precum 
KEPHIS, autoritatea de control pentru 
droguri şi otrăvuri etc. Trimiterile vor fi 
examinate cu sau fără documentele 
corespunzătoare. Taxa de vămuire este 
2% din valoarea în vamă.

2-5 zile       
**24-72 ore

3-6 zile       
**24-72 ore

Scutiri de la plata taxelor vamale: 
documente, mostre, cadouri şi mărfuri 
până la valoarea de 150 EUR (destinatari 
persoane juridice); 45 EUR (destinatari 
persoane fizice).

Beirut city, Khaldeh, 
Baabda, Hazmieh

 4-6 zile          
*4-7 zile

3-5 zile       
**48-96 ore

4-6 zile       
**48-96 ore

 2-4 zile       
**24-72 ore

3-5 zile       
**24-72 ore

Dacă documentele necesare vămuirii 
(factura proformă sau a produselor, 
dovada originii etc) lipsesc, timpul 
necesar vămuirii se va calcula din 
momentul în care documentele sunt 
livrate Poştei. Prag maxim al valorii per 
trimitere pentru scutirea de la plata 
taxelor vamale (pers fizice şi juridice): 22 
DST.

 2-4 zile       
**24-72 ore

3-5 zile       
**24-72 ore

2-4 zile       
**24-72 ore

3-5 zile       
**24-72 ore

Factura/document echivalent trebuie 
ataşată trimiterii.

Antananarivo si 
suburbiile

Nu se efectuează livrări în zilele de 
sâmbătă, duminică şi sărbători. Livrarea 
trimiterilor care sunt supuse taxelor 
vamale se poate face cu până la 2 zile mai 
târziu faţă de termenele indicate.

       3-5 zile       
           

 4-5 zile          
*4-8 zile

Pentru trimiterile supuse taxelor vamale 
se înaintează o notificare destinatarului 
iar acesta are responsabilitatea să ridice 
trimiterea conform normelor de 
distribuire.
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MALDIVE (Ins.)

Zona II  4-6 zile          

8 24

MALI Bamako 3-5 zile 4-6 zile

MALTA Toata tara 24

MAREA BRITANIE 6 18Zona II

Zona III

MAROC

Casablanca 20 000 3-5 zile          4-6 zile          

24 96

Zona II 4-6 zile          

Zona III 5-7 zile            

Restul tarii

MAURITIUS (Ins.) Toata tara 2-5 zile 3-6 zile 1

MAURITANIA

Nouakchott 2-5 zile 4-6 zile

Nouadhibou 3-6 zile 5-7 zile

Zona III 7-10 zile 8-11 zile

MEXIC

Zona I 4-6 zile             

8 48

Zona II 5-7 zile             

Pentru trimiterile supuse taxelor vamale 
se înaintează o notificare destinatarului 
iar acesta are responsabilitatea să ridice 
trimiterea conform normelor de 
distribuire.

  5-6 zile          
*5-9 zile

2-3 zile       
**24-48 ore

3-4 zile       
**24-48 ore

Toate codurile care nu 
sunt cuprinse in Zona 

II si Zona III

2-4 zile       
**24-72 ore

3-5 zile       
**24-72 ore

Toate trimiterile sunt supuse inspecţiei 
vamale, întârzierile fiind în afara 
controlului Royal Mail. Deoarece insulele 
din Canalul Manecii nu sunt în zona de 
livrare a Royal Mayl, trimiterile EMS 
pentru acestea vor fi transferate catre 
autoritaţile poştale din aceste teritorii: 
Guernsey Post şi Jersey Post.

3-5 zile       
**48-96 ore

4-6 zile       
**48-96 ore

5-7 zile       
**96-144 ore

6-8 zile       
**96-144 ore

Prag maxim al valorii per trimitere pentru 
scutirea de la plata taxelor vamale (pers 
fizice şi juridice): 1250 MAD.

  5-7 zile        
*6-7 zile

 6-8 zile             
*7-10 zile

                         
  6-8 zile

   7-9 zile
*8-11 zile

De luni până vineri vămuirea se face între 
orele 08:15 şi 15:15, iar sâmbăta între 
08:30 şi 11:30. Prag maxim al valorii per 
trimitere pentru scutirea de la plata 
taxelor vamale (pers fizice şi juridice): 64 
DST.

  5-7 zile            
 *6-7 zile

Prag maxim al valorii per trimitere pentru 
scutirea de la plata taxelor vamale (pers 
fizice şi juridice): 200 DST.

6-8 zile             
*7-10 zile
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MEXIC
Zona III  6-8 zile          

8 48

Zona IV  9-11 zile      

MOLDOVA 

MD 2000-MD 2099  1-2 zile          

24Zona II  2-4 zile           3-5 zile         

Zona III 3-5 zile          4-6 zile         

MOZAMBIC

Zona I  4-6 zile        5-7 zile       

24 72

Zona II 5-7 zile       

Zona III       6-10 zile           7-11 zile     

Zona IV  7-11 zile         8-12 zile        

NIGER

Zona I (Niamey) 2-5 zile 3-6 zile

 5-7 zile       6-8 zile

6-8 zile 8-10 zile

Zona IV (Arlit)  8-10 zile        9-11 zile

Zona V (Diffa) 9-12 zile        10-13 zile        

NIGERIA

Zona I 3-5 zile          4-6 zile        

12 24

Zona II 4-6 zile        

Zona III 5-7 zile        

Zona IV  6-8 zile        

NORVEGIA

Zona I 

2 24

Zona II

Prag maxim al valorii per trimitere pentru 
scutirea de la plata taxelor vamale (pers 
fizice şi juridice): 200 DST.7-9 zile            

*8-11 zile

10-12 zile          

 2-3 zile          
*2-4 zile Prag maxim al valorii per trimitere pentru 

scutirea de la plata taxelor vamale (pers 
fizice şi juridice): 366,5032/85,2333 DST.

 6-8 zile             

Zona II (Dosso, 
Maradi, Tahoua, 

Tillabery)

Zona III (Agadez, 
Zinder)

Trimiterile supuse vămuirii sunt 
centralizate la biroul de schimb de sosire.

 5-7 zile         
*6-7 zile

  6-8 zile         
*7-10 zile

 8-10 zile         
*8-11 zile

 2-4 zile       
**24-72 ore

3-5 zile       
**24-72 ore

Timpul mediu de vămuire pentru 
trimiterile supuse controlului vamal 
depinde de documentele necesare 
vămuirii ataşate trimiterii EMS şi de 
uşurinţa cu care se obţin codul de 
înregistrare fiscală pentru persoanele 
juridice/codul numeric personal pentru 
persoanele fizice.

3-5 zile       
**48-96 ore

4-6 zile       
**48-96 ore
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NORVEGIA Zona III 2 24

Zona IV

Zona V

NOUA ZEELANDA
Zona I  5-6 zile         6-7 zile         

12 18
Zona II 6-7 zile       7-8 zile       

OLANDA Toata tara 1 1

PAKISTAN

Zona I 3-6 zile 5-7 zile

12 24
Zona II 6-8 zile

Zona III 8-11 zile 10-12 zile

Zona IV 10-13 zile 12-14 zile

Zona I   4-6 zile          

24 72
Zona II  5-7 zile       

Zona III 7-9 zile       

Zona IV 7-9 zile       

Timpul mediu de vămuire pentru 
trimiterile supuse controlului vamal 
depinde de documentele necesare 
vămuirii ataşate trimiterii EMS şi de 
uşurinţa cu care se obţin codul de 
înregistrare fiscală pentru persoanele 
juridice/codul numeric personal pentru 
persoanele fizice.

4-6 zile       
**72-120 ore

5-7 zile       
**72-120 ore

6-7 zile       
**120-144 ore

6-8 zile       
**96-144 ore

8-10 zile       
**144-168 ore

9-11 zile       
**168-192 ore

Prag maxim al valorii per trimitere pentru 
scutirea de la plata taxelor vamale (pers 
fizice şi juridice): 207,57 DST.

2-4 zile       
**24-72 ore

3-5 zile       
**24-72 ore

Timpul de vămuire înseamnă procesul 
efectiv al vămuirii, dacă toate datele şi 
documentele trimiterii sunt prezente. 
Oricum, timpul de predare către Vamă şi 
predarea efectivă după vămuire durează 
mai mult. Mai mult, daca datele şi 
documentele cerute lipsesc, destinatarul 
va primi in scris o „înştiinţare de sosire” 
cu cererea de a furniza documentele 
necesare (ex. Factura comercială). 
Aceasta va însemna că trimiterea va sta în 
Vamă mai mult.

  7-9 zile         
*8-10 zile

PAPUA NOUA 
GUINEE

 5-7 zile             
*5-8 zile Vamuirea se efectuează rapid. Atunci când 

biroul de control vamal cere documente 
suplimentare apar întârzieri, care pot 
dura până la 4 săptămâni. Prag maxim al 
valorii per trimitere pentru scutirea de la 
plata taxelor vamale (pers fizice şi 
juridice): 250 PGK.

 6-9 zile             
*7-10 zile

 8-11 zile           
  *9-12 zile

 8-11 zile           
  *9-12 zile
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POLONIA

Warsaw (0000- 04999)

3 24

Restul tarii

PORTUGALIA 3 24

Zona II 

Zona III 

Zona IV

QATAR

Zona I   2-3 zile         

8 24Zona II  3-5 zile          

Zona III  4-6 zile          

FED. RUSA

101000 – 135800  4-6 zile         5-7 zile          

72

Zona II 5-7 zile       

Zona III 6-8 zile        

Zona IV 9-11 zile          10-12 zile         

Zona V 10-12 zile         11-13 zile      

 2-4 zile       
**24-72 ore

3-5 zile       
**24-72 ore

Trimiterile comerciale cu valoare mare /
(peste 1000 euro) sunt reţinute de către 
Vama până la prezentarea unui document 
vamal oficial. Vămuirea depinde de cât de 
repede importatorul/destinatarul prezintă 
documentele cerute. Prag maxim al valorii 
per trimitere pentru scutirea de la plata 
taxelor vamale (pers fizice şi juridice): 
187/91 PLN.

 2-4 zile       
**24-72 ore

3-5 zile       
**24-72 ore

Lisboa City (1000-
1999)

 2-4 zile       
**24-72 ore

3-5 zile       
**24-72 ore

Normele de distribuire se aplică tuturor 
trimiterilor cu documentaţie completă 
pentru vămuire. Pentru trimiterile scutite 
de control vamal, timpul mediu de 
vămuire pentru trimiterile fără taxe 
vamale variază între 3 şi 24 ore. Prag 
maxim al valorii per trimitere pentru 
scutirea de la plata taxelor vamale (pers 
fizice şi juridice): 22 EUR.

3-5 zile       
**48-96 ore

4-6 zile       
**48-96 ore

4-6 zile       
**72-120 ore

5-7 zile       
**72-120 ore

9-11 zile       
**192-240 ore

10-12 zile       
**192-240 ore

  3-4 zile          
*3-6 zile Vămuirea se efectuează de trei ori pe zi 

dacă trimiterile sunt în conformitate cu 
cererile Autorităţii Vamale. Prag maxim al 
valorii per trimitere pentru scutirea de la 
plata taxelor vamale (pers fizice şi 
juridice): 1000 QAR.

 4-5 zile          
*4-8 zile

 5-6 zile          
*5-9 zile

Documente necesare: factura comercială, 
factura proformă, certificat fitosanitar. 
Destinatarii persoane fizice nu trebuie să 
plătească taxe vamale dacă valoarea 
bunurilor primite nu este mai mare de 
1000 EUR/lună şi greutatea totala nu este 
mai mare de 31 kg/lună. Formularele 
CN22 si CN23 trebuie completate în rusă, 
engleză sau franceză şi trebuie să conţină 
descrierea detaliată a bunurilor şi 
valoarea acestora.                          Prag 
maxim al valorii per trimitere pentru 
scutirea de la plata taxelor vamale (pers 
fizice  şi juridice): 70000 RUB. 

  6-8 zile         
*6-10 zile

  7-9 zile         
*8-11 zile
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FED. RUSA

Zona VI 11-13 zile      

72

Zona VII  13-14 zile      

Zona VIII 14-17 zile        16-18 zile        

Zona IX 17-18 zile        18-20 zile        

SENEGAL

2-4 zile 3-6 zile

24 48
Zona II 3-5 zile 4-7 zile

Zona III  6-8 zile       

Zona IV
  8-10 zile      

SERBIA (REP.)

Zona I 2-3 zile          

4 24Zona II 4-6 zile        

Zona III

SINGAPORE 3-5 zile        4-6 zile        1 5

SLOVACIA Zona I 24

Documente necesare: factura comercială, 
factura proformă, certificat fitosanitar. 
Destinatarii persoane fizice nu trebuie să 
plătească taxe vamale dacă valoarea 
bunurilor primite nu este mai mare de 
1000 EUR/lună şi greutatea totala nu este 
mai mare de 31 kg/lună. Formularele 
CN22 si CN23 trebuie completate în rusă, 
engleză sau franceză şi trebuie să conţină 
descrierea detaliată a bunurilor şi 
valoarea acestora.                          Prag 
maxim al valorii per trimitere pentru 
scutirea de la plata taxelor vamale (pers 
fizice  şi juridice): 70000 RUB. 

  12-14 zile        
*13-14 zile

  13-15 zile        
*14-17 zile

Dakar, Pikine, 
Guediewaye

 5-9 zile          
*7-11 zile

 8-12 zile          
*8-13 zile

 3-4 zile          
*3-6 zile

Livrarea la sediul persoanelor juridice a 
trimiterilor care fac obiectul vămuirii este 
posibilă în baza declaraţiei vamale, la 
cererea comisionarului care reprezintă 
destinatarul. Trimiterea va fi livrată 
destinatarului fără taxe suplimentare. 
Prag maxim al valorii per trimitere pentru 
scutirea de la plata taxelor vamale (pers 
fizice ţi juridice): 8400/6000 RSD.              
                                                                       
                                        

  4-7 zile          
*5-7 zile

       5-7 zile       
 

 5-7 zile          
*6-10 zile

Singapore(si Insulele 
Jurong si  Sentosa)

Toate trimiterile recepţionate într-o 
anumită zi vor primi evenimentul EMD 
până în ziua următoare la ora 8 a.m. 
Livrarea trimiterilor EMS în următoarele 
zone ar putea fi întârziată: Aeroport, Zona 
Liberă din Aeroportul Changi, Jurong Port, 
PSA Wharves, unităţile militare, etc.

3-5 zile       
**48-96 ore

4-6 zile       
**48-96 ore

Normele de distribuire pentru trimiterile 
supuse taxelor vamale sunt de 
aproximativ 24 ore, cu condiţia să nu fie 
nevoie de documente suplimentare.
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SLOVENIA Zona I

SPANIA

Zona I 

Zona II 

Zona III 

Zona I  3-4 zile        

12 36Zona II 3-4 zile         

Zona III  4-5 zile        

SUDAN

Zona I 2-5 zile 4-6 zile

3 5

Zona II 5-6 zile

Zona III   6-9 zile  7-10 zile

Zona IV 7-10 zile 8-11 zile

SUEDIA Toata tara 0,5 1

TAILANDA

Zona I 4-6 zile 5-7 zile

3 48Zona II 5-7 zile

Zona III 6-8 zile

2-5 zile       
**24-72 ore

3-6 zile       
**24-72 ore

Prag maxim al valorii per trimitere pentru 
scutirea de la plata taxelor vamale (pers 
fizice şi juridice): 22 EUR.

2-4 zile       
**24-72 ore

3-5 zile       
**24-72 ore

3-5 zile       
**48-96 ore

4-6 zile       
**48-96 ore

4-6 zile       
**72-120 ore

5-7 zile       
**72-120 ore

STATELE UNITE 
ALE AMERICII

 3-5 zile          
*4-6 zile

 3-5 zile          
*4-6 zile

 4-7 zile          
*5-7 zile

 5-7 zile          
*6-9 zile

2-4 zile       
**24-72 ore

3-5 zile       
**24-72 ore

Trimiterile care trebuie vămuite trebuie să 
sosească înainte de ora 14 (de luni până 
vineri) pentru livrare în ziua următoare în 
întreaga ţară (biroul vamal se închide la 
ora 15); prag maxim al valorii per 
trimitere pentru scutirea de la plata 
taxelor vamale (pers fizice şi juridice): 
140 DST.

Termenele de livrare pot fi mai lungi 
pentru trimiterile supuse taxării vamale 
cu 20 de minute până la 48 de ore.

  6-8 zile          
*6-10 zile

7-9 zile          
*7-11 zile
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TANZANIA

Zona I 3-5 zile 4-6 zile

24

Zona II 4-6 zile 5-7 zile

Zona III 5-9 zile 6-10 zile

Zona IV 6-10 zie 7-11 zie

Zona V 7-11 zile 9-12 zile

Zona VI 10-12 zile 11-13 zile

TUNISIA

Zona I  3-5 zile           4-6 zile         

Zona II  4-6 zile          5-7 zile         

Restul tarii  5-7 zile          6-8 zile         

TURCIA

Zona I 2-4 zile          3-5 zile          

120

Zona II 3-5 zile          4-6 zile          

Zona III 4-6 zile          

Zona IV 6-7 zile          

Zona V 8-10 zile         

UCRAINA

Zona I 3-5 zile          4-6 zile         

12

Zona II 4-6 zile         5-7 zile         

Zona III 5-7 zile         

Zona IV 6-9 zile       

UNGARIA

Budapest

2 24Zona II 

Restul tarii

VANUATU Port Vila 6-9 zile        7-12 zile          1 2

Timpul de vămuire este mai scurt în 
marile oraşe. Prag maxim al valorii per 
trimitere pentru scutirea de la plata 
taxelor vamale: 22 EUR; pentru trimiterile 
care conţin exclusiv cărţi, pragul este de 
150 EUR.

  5-7 zile          
*6-7 zile

6-8 zile            
*8-10 zile

  9-11 zile          

Prag maxim al valorii per trimitere pentru 
scutirea de la plata taxelor vamale (pers 
fizice şi juridice): 128 DTS.6-7 zile          

*6-10 zile

 7-10 zile          
*8-12 zile

1-3 zile       
**24 ore

2-4 zile       
**24 ore

2-3 zile       
**24 ore

3-4 zile       
**24 ore

2-4 zile       
**24-72 ore

3-5 zile       
**24-72 ore
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VENEZUELA

Zona I 4-7 zile

Zona II 5-8 zile         

Zona III 6-9 zile

VIET NAM

Zona I 4-5 zile 4-6 zile

24 72

Zona II 5-6 zile 5-7 zile         

Zona III 7-8 zile

Zona IV 8-9 zile

Notă:

 4-7 zile          
*6-10 zile

 5-8 zile          
*7-11 zile

 6-9 zile          
*8-12 zile

Declaraţia trebuie să conţină informaţii 
complete precum: telefonul 
destinatarului, conţinutul şi valoarea 
fiecărei trimiteri. Prag maxim al valorii 
per trimitere pentru scutirea de la plata 
taxelor vamale (pers fizice şi juridice): 
2.000.000/10.000.000 VND

  7-8 zile          
*7-9 zile

 8-10 zile          
*8-11 zile

1. Trimiterile EMS care sosesc în BSI EMS după plecarea curselor aeriene sunt expediate cu prima cursă aeriană prevazută pentru 
destinaţia respectivă; 

2. * - Valabil pentru trimiterile extracomunitare prezentate de persoane juridice cu valoare bunuri ce depăşeşte 150 euro, care ajung în 
dupa-amiaza zilei de vineri. Acestea sunt expediate cu prima cursă aeriană ţinându-se cont de programul Biroului Vamal de Interior Poştă 
disponibil de luni până vineri orele 08:00-15:00;

3. ** - Timpi exprimaţi în ore pentru statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European, aferent perioadei în care 
trimiterea poştală se află în afara teritoriului României.


	norme totale de distribuire EMS

