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 Abstract: Pentru transportarea mărfurilor pe calea aerului, trebuie să îndeplinească anumite  

condiţii, iar derularea expediţiei şi transportului aerian de mărfuri în trafic internaţional, implică efectuarea  

anumitor servicii 
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Pentru a fi transportate pe calea aerului, mărfurile trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: 

• să fie admise la transport potrivit dispoziţiilor legale din ţările respective şi normelor internaţionale în 

vigoare; 

• mărfurile propriu-zise şi ambalajele lor să nu prezinte pericol pentru aeronavă, personae sau bunuri, iar 

în cazul transporturilor mixte să nu incomodeze pasagerii; 

• ambalajul mărfurilor să fie corespunzător regulilor de transport aerian şi să asigure integritatea 

încărcăturii în timpul manipulărilor obişnuite; 

• să fie cântărite la predare şi însoţite de toate documentele necesare întocmirii 

formalităţilor de vămuire şi expediere; 

• fiecare colet să fie clar inscripţionat cu numele şi adresa completă ale exportatorului şi destinatarului, 

precum şi cu celelalte elemente de identificare prevăzute în contractul comercial; 

• mărfurile să fie aduse la aeroport sau locul de predare, la orele stabilite prin programul de lucru sau la 

orele indicate de transportatorul aerian. 

Derularea expediţiei şi transportului aerian de mărfuri în trafic internaţional, în general, implică 

efectuarea următoarelor servicii: 

• preluarea şi transportul mărfii de la furnizor la aeroportul de expediţie în trafic 

internaţional, operaţiune care poate fi efectuată fie de casa de expediţie, fie direct de 

vânzător/exportator; 

• primirea mărfii pentru transport, pe aeroport sau în locuri organizate în afara 

aeroportului, de către cărăuşul aerian; 

• efectuarea unor operaţiuni speciale de ambalare, balotare, încărcare în containere şi cântărire a mărfii; 

• îndeplinirea formalităţilor vamale de export/import şi întocmirea documentelor de transport aerian 

internaţional (AWB; MAWB); 

• încărcarea şi stivuirea mărfurilor pregătite în prealabil, în aeronavă; 

• descărcarea mărfurilor în depozitele aeroportului de destinaţie şi avizarea 

destinatarului; 

• întocmirea formalităţilor vamale de indigenare şi preluarea mărfurilor, fie în depozitele aeroportului, fie 

în alte locuri special amenajate şi aflate sub supraveghere vamală, situate în afara aeroportului; 

• transportul mărfii în trafic intern, la destinaţia finală, în situaţiile în care livrarea este „franco 

destinaţie‖ sau destinatarul încredinţează operaţiunea unei case (agent) de expediţie. 

În traficul aerian internaţional de mărfuri, condiţiile de livrare cele mai folosite sunt: 

 Franco uzină – transportul mărfii la aeroportul de expediere, taxele accesorii de transport pe 

aeronavă, pe aeroportul de destinaţie şi transportul la domiciliu se suportă de destinatar; 

 Franco aeroport plecare – exportatorul suportă cheltuielile cu transportul mărfii şi 

taxele accesorii până la aeroportul de expediere, iar destinatarul suportă taxele de transport internaţional, 

taxele accesorii pe aeroportul de destinaţie şi transportul mărfii până la domiciliul său; 

 Franco aeroport destinaţie – exportatorul suportă cheltuielile cu transportul mărfii 

până la aeroportul de plecare, taxele accesorii şi cele de transport aerian, iar destinatarul suportă taxele 

accesorii pe aeroportul de destinaţie şi transportul mărfii până la domiciliul său; 

 Franco domiciliul destinatarului – exportatorul (expeditorul) suportă toate cheltuielile aferente 

expediţiei până la domiciliul destinatarului, în afară de taxele vamale de import din ţara destinatarului. 

În funcţie de condiţia de livrare aleasă, în traficul aerian internaţional de mărfuri se 
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practică următoarele forme principale de plată a taxelor de transport şi accesorii: 

 Charges prepaid (CP). Predătorul plăteşte, o dată cu livrarea mărfurilor, taxele de transport pentru 

întregul parcurs, taxele accesorii de pe aeroportul de plecare, precum şi taxele (cunoscute anticipat) care vor 

apărea pe parcurs. 

 Charges collect (CC). Taxele de transport şi cele accesorii de la aeroportul de plecare, în timpul 

transportului şi de la locul de sosire se încasează de la destinatar, cu condiţia ca în ţara acestuia să fie 

acceptate prin legislaţia naţională. 

 Cash on delivery (COD). Taxele de transport şi accesorii până la destinaţie, inclusive contravaloarea 

mărfii, sunt încasate de la destinatar de către ultimul transportator aerian. 

Întotdeauna taxele de transport se calculează conform tarifelor în vigoare la data emiterii Scrisorii de 

trăsură de transport aerian – AWB. 

În principiu, în cazul transporturilor efectuate în trafic aerian internaţional pot fi folosite următoarele 

construcţii tarifare: 

• tarife directe sau publicate (între aeroportul de plecare şi cel de sosire); 

• tarife directe cumulate pe tronsoane (în cazurile în care nu există tarife directe 

publicate între aeroportul de plecare şi cel de sosire); 

• tarife directe şi cumulate plus tarifele interne (în cazurile în care marfa este transportată pe cale aeriană, 

inclusiv pe linii interne); 

• tarife speciale (stabilite, bilateral sau multilateral, între unele companii de transport aerian 

internaţional); 

• tarife speciale combinate cu celelalte tarife (directe, cumulate şi interne); 

• tarife combinate (în cazurile în care expediţia respectivă de marfă se derulează pe mai multe tronsoane, 

pe care se aplică atât tarife generale, cât şi tarife speciale). 
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