
FIATA FCR 

Certificat de Primire al Expeditorului (Societații de Expediții) 

 

Certificatul de Primire al Expeditorului a fost introdus de FIATA pentru a fi utilizat de 
către expeditorii internaționali care sunt membri ai asociațiilor membre ale 
FIATA. Documentul FIATA FCR permite societății de expediții să furnizeze clientului 
(consignor) un document special ca o confirmare oficială că și-a asumat responsabilitatea 
asupra mărfurilor. 

FIATA FCR poate fi predat clientului imediat după ce societatea de expediții a primit 
mărfurile. 

Prin completarea FIATA FCR, societatea de expediții certifică faptul că este în posesia 
unor anumite mărfuri, cu instrucțiuni irevocabile pentru expediere către destinatar, 
prezentate în document, sau pentru păstrarea acestora la dispoziția clientului, dacă 
destinatarul nu este specificat. Aceste instrucțiuni pot fi anulate numai în cazul în care 
documentul original FIATA FCR este predat societății de expediții emitente și numai dacă 
aceasta este în măsură să respecte această anulare sau modificare. 
  
FIATA FCR va fi utilizat în principal atunci când furnizorul vinde bunurile ex works și 
trebuie să demonstreze că și-a respectat obligațiile față de cumpărător prin prezentarea 
unui FIATA FCR. În cazul unei Scrisori de Credit, vânzătorul va putea să prezinte, în 
aceste condiții, un document FIATA FCR emis de către o societate de expediții, pentru a 
obține plata prețului de vânzare pus la dispoziția sa de către cumpărător în condițiile 
Scrisorii de Credit. Vânzătorul nu mai poate dispune de bunurile predate societății de 
expediții după ce documentul FIATA FCR a fost predat cumpărătorului. 
  
FIATA FCR nu este negociabil. Deoarece livrarea mărfurilor către destinatar nu depinde 
de predarea acestui document, se emite un singur original. În cazul în care sunt necesare 
copii suplimentare, trebuie folosite formulare special imprimate cu cuvintele „Copie”. 
  
Atunci când emite un document FIATA FCR, societatea de expediții trebuie să se asigure 
că: 
  

          1.     a preluat mărfurile specificate în document și că dreptul de a dispune de aceste 
mărfuri îi revine exclusiv; 

          2.     mărfurile par a fi în stare și condiții bune; 

          3.     detaliile de pe document corespund în mod clar cu instrucțiunile pe care le-a 
primit; 



          4.     condițiile documentelor de transport de marfă (B/L etc) nu contravin obligațiilor pe 
care și le-a asumat în conformitate cu documentul FIATA FCR; 

  

FIATA FCR prezintă în mod obișnuit condițiile generale ale țării sau teritoriului emitent pe 
verso. Documentul poate fi utilizat numai de societățile de expediții care aderă la aceste 
condiții generale în activitățile lor de expediții mărfuri. 

Se recomandă că societatea de expediții să-și acopere răspunderea prin asigurare în 
conformitate cu cerințele FIATA FCR și legea aplicabilă. 
 


