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CGT - CIM

Reglementează relaţia juridică dintre 
transportator şi client pentru transporturi 
supuse RU CIM.

Devine parte integrantă a contractului de 
transport.

Eventualele derogări prevalează.

14 articole.



1. Definiţii
2. Sfera de aplicare
3. Executarea transportului
4. Scrisoarea de trăsură
5. Punerea la dispoziţie a vagoanelor de către transportator
6. Încărcarea şi descărcarea
7. Ambalare
8. Tarife
9. Termenul de transport
10. Dispoziţii ulterioare şi instrucţiuni
11. Predarea la transport şi eliberarea
12. Reclamaţii
13. Litigii
14. Confidenţialitate

CGT - CIM



Acord client

Preambul

1. Obiectul acordului
1.1. Mărfuri transportate
1.2. Relaţii de trafic
1.3. Durata transportului / termen de transport
1.4. Cantităţi de transportat
1.5. Prestaţii suplimentare

2. Mod şi mijloace de transport
Felul expediţiei (de ex. vagoane complete), 
tipurile vagoanelor, sarcina maximă pe 
vagon



3. Predarea la transport – Eliberarea
4. Scrisoarea de trăsură
5. Tarife

tarife de transport
Tarife accesorii

6. Modalităţi de plată
7. Interlocutori
8. Baze contractuale
9. Confidenţialitate
10. Durata contractului / reziliere
11. Dispoziţii finale

Semnături
Data şi locul

Acord client



GLV - CIM

Ghidul scrisorii de trăsură CIM CIM - Art. 6 - §8
Asociatiile internationale ale transportatorilor 
intocmesc modelele uniforme de scrisoare de 
trasura de acord cu asociatiile internationale ale 
clientelei si cu organismele competente in 
materie vamala din statele membre, precum si cu 
orice organizatie interguvernamentala de 
integrare economica regionala care are 
competenta pentru propria sa legislatie vamala.



GLV - CIM

ExpeditorFilă suplimentară pentru expeditor4a

Filă suplimentară pentru parcurs 
de tranzit

2a

Transportator la expediţieMatcă5

ExpeditorDuplicat4

Vama sau Transportator la 
destinaţie

Buletinul de sosire / vamã3

Transportator la destinaţieFoaie de expediţie2

DestinatarOriginal1

DenumireNr.

Destinatarul fileiFila





Cod-client al plătitorului de tarife francate când nu este vorba de 
expeditor.
Dacă lipseşte codul-client, acesta poate să fie înscris de către transportator
dacă poate să fie extras dintr-o indicaţie aflată în căsuţele 13 sau 14.

F3

Cod-client expeditor.
Dacă lipseşte codul-client, acesta poate fi înscris de către transportator.

F2

Expeditor : Nume, adresă poştală, semnătură şi, dacă este posibil, numărul
de telefon sau de fax (cu prefix internaţional) sau adresa e-mail a 
expeditorului. Semnătura poate fi înlocuită printr-o ştampilă, o indicaţie a 
maşinii contabile sau printr-un alt mod corespunzător.  
Pentru schimburile de bunuri între statele membre ale Uniunii Europene, 
expeditorul indică şi numărul său de identificare TVA, dacă un astfel de număr
i-a fost atribuit.  

O1

IndicaţiaStatutul
indicaţiei

Numărul
căsuţei



Documentul poate fi utilizat ca scrisoare de 
vagon CUV numai în cazurile în care 
vagonul gol este supus unui contract de 
utilizare CUV.

Se marchează Scrisoare de vagon CUV 
în căsuţa 30;
Numărul de vagon se înscrie numai în 
căsuţa 18, nu şi în căsuţa 21.

GLV - CIM



Scrisoarea de trăsură electronică
− Acord EDI

Buletinul de francare
− Originalul buletinului de francare
− Buletin contabil
− Buletin de control

Dispoziţie ulterioară
Împiedicare la transport
Împiedicare la eliberare

GLV - CIM



GHIDUL SCRISORII  DE  VAGON  CUV

GLW – CUV Se aplică expediţiilor 
supuse CUU în relaţia deţinător – IF 
utilizatoare. 

GLW – CUV conţine dispoziţiile de 
aplicare referitoare la scrisoarea de 
vagon şi la alte documente referitoare la 
îndrumarea în trafic internaţional a 
vagoanelor goale ca mijloc de transport.

Aceleaşi formulare ca şi la SdT pentru 
vagon.



Marfă versus mijloc de transport

Numărul vagonului, etc.Câtimea vagoanelorCăsuţa 21 “Denumirea 
mărfii”

Numărul vagonuluiNumărul vagonuluiCăsuţa 18 “Numărul 
vagonului”

Marcare căsuţa CIMMarcare căsuţa CIMCăsuţa 30 “Denumirea 
documentului”

MarfăMijloc de transportVagoane încărcate

Numărul vagonului, etc.Numărul vagonuluiCăsuţa 21 “Denumirea 
mărfii”

Numărul vagonuluiNu se completeazăCăsuţa 18 “Numărul 
vagonului”

Marcare căsuţa CIMMarcare căsuţa CUVCăsuţa 30 “Denumirea 
documentului”

MarfăMijloc de transportVagoane goale



Ghidul se aplică expediţiilor în transport 
combinat, supuse RU CIM şi CGT – CIM, 
atunci când acordul client dintre 
transportator şi întreprinderea de transport 
combinat face referire la acesta.

Ghidul scrisorii de trăsură CIM pentru transport 
combinat



Transportator la expediţie

Expeditor

Vama sau Transportator la 
destinaţie

Transportator la destinaţie

Client recepţionist al 
întreprinderii de transport 
combinat

Destinatar

Client expediţionar al 
întreprinderii de transport 
combinat

Destinatarul filei

Matcă5

Duplicat4

Materializează contractul de  transport  
între transportator şi întreprinderea de 
transport combinat

Buletin de sosire / vamã3

Materializează contractul de de transport  
între întreprinderea de transport combinat 
şi clientul său

Foaie de expediţie2

Facultativă
Materializează contractul de 
comisionariat de  transport  între 
întreprinderea de transport combinat şi 
clientul său

Client / Comisionar
destinatar

II

Materializează contractul de  transport  
între transportator şi întreprinderea de 
transport combinat

Original1

Facultativă
Materializează contractul de 
comisionariat de  transport  între 
întreprinderea de transport combinat şi 
clientul său

Client / Comisionar
expeditor

I

DenumireNr.

ObservaţiiFila



Întreprinderea de 
transport combinat la 
destinaţie

Întreprinderea de 
transport combinat la 
expediere

Transportator

Transportatori

Destinatarul filei

Filă suplimentarăÎntreprinderea de 
transport combinat de 
la destinaţie

IV

Filă suplimentarăÎntreprinderea de 
transport combinat de 
la expediere

III

Filă suplimentară pentru 
transportatori

Filă suplimentară a 
transportatorului la 
expediere

5a

Filă suplimentară pentru facturarea 
de către un alt transportator decât 
cel de la expediere şi cel de la 
destinaţie

Filă suplimentară 
pentru parcurs de 
tranzit

2a

DenumireNr.

ObservaţiiFila



O scrisoare de trăsură poate să fie 
utilizată pentru
– Fiecare UTI,
– Fiecare vagon,
– Mai multe vagoane.

Dacă 3 sau mai multe UTI sunt predate la 
transport cu o singură SDT, întreprinderea 
de transport combinat sau clientul 
comisionarul expeditor trebuie să ataşeze 
la SDT o listă de vagoane.

GLW - TC





Codul-client al plătitorului tarifelor francate, dacă nu este vorba de 
expeditor. Dacă lipseşte codul-client, el poate fi înscris de transportator, atunci
când poate fi extras dintr-o indicaţie înscrisă în căsuţele 13 sau 14.

F3

Codul-client al expeditorului.
Dacă lipseşte codul-client, el poate fi înscris de transportator.

F2

Expeditor : Numele, adresa poştală şi semnătura ]ntreprinderii de transport 
combinat expeditoare. Semnătura poate să fie înlocuită printr-o ştampilă, o 
indicaţie a maşinii contabile sau prin orice alt mod adecvat. 
Pentru schimburile de bunuri între statele membre ale Uniunii Europene, 
expeditorul  indică, în plus, nnumărul de identificare TVA al său, atunci când i-
a fost atribuit un astfel de număr.

O1

DatăStatut 
dată

Număr 
căsuţă


